SUPORT CURS ZIDAR,PIETRAR,TENCUITOR
MODULUL I
1. Comunicarea la locul de munca
Procesul care satisface trebuintele omului si care este in stransa legătură cu latura sociala a acestuia
este comunicarea. Procesul comunicării, in sine, poarta cinci înţelesuri majore:
-Comunicarea reprezintă intelegerea dintre doua sau mai multe entitati. Aceasta inelegere se bazeaza
pe transfer si contratransfer informaţional. Altfel spus, intelegerea se bazeaza pe emisie de informaţie,
pe percepţia si darea unui sens acestei informaţii, înţelegerea dintre doua entitati se realizeaza in baza
unui principiu si anume: orice entitate emitenta trebuie sa aiba capacitatea de a se transforma intr -o
entitate receptoare' si orice entitate receptoare trebuie sa aiba capacitatea de a se transforma intr -o
entitate emitenta. Procesul comunicării, ca intelegere, este unul circular in care cele doua entitati
participante isi schimba mereu rolurile.
-Comunicarea inseamna si comunitate
Pe baza procesului de comunicare-intelegere, mai multe entitati ce comunica intre ele pot ajunge la
concluzii, teluri, norme, valori si principii comune fiind capabile, astfel, sa creeze structuri sociale
intragrup. Prin procesul de comunicare comunitatile nu numai ca se creeaza dar ele se si dezvolta si din
pacate se si distrug.
-Comunicarea vazuta ca participare sau coparticipare
Comunicarea este un proces in care se cedeaza si se primesc informaţii Este un proces implicativ in care
participarea membrilor unui anumit grup este necesara. Aceasta participare nu trebuie inteleasa ca fiind
existenta doar la nivelul procesului de comunicare deoarece existenta grupurilor si a acţiunilor
comune ale acestora implica participarea. Coparticiparea reprezintă o implicare parţiala. In orice grup
exista un nucleu constant care participa efectiv la realizarea telului propus si duce tot greul acţiunilor si
exista si anumite elemente care nu sunt nici ostile dar nici pasive dar care participa, uneori, doar la
anumite acţiuni in vederea atingerii acelui tel comun.
Putem considera, deci, comunicarea-participare si coparticiparea deosebit de importanta in crearea,
menţinerea si dezvoltarea fenomenului coeziunii atat in ceea ce priveşte interiorul grupului cat si in ceea
ce priveşte legătură individ- grup sau legătură dintre doua sau mai multe grupuri.
-Comunicarea poate fi inteleasa si ca organizare
Existenta grupurilor si mai ales a structurilor sociale formale din cadrul acestora implica, alaturi de
norme, legi, reguli, ierarhizare, automat si organizarea. Putem afirma ca unul dintre marile avantaje ale
organizarii acţiunilor este reprezentat de scurtarea perioadei de timp in care se atinge telul propus. Un
alt mare avantaj al organizarii este creşterea nivelului de siguranţa al membrilor grupului precum si
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increderii in ceea ce priveşte atingerea telului propus. Ultimul mare avantaj pe care o sa-l evidenţiem
legat de organizare este reprezentat de posibilitatea controlului acţiunilor.
La nivel macro, comunicarea-organizare se imparte in doua, rezultând comunicarea -organizare
intrasistemica, caz in care focalizarea se manifesta in interiorul sistemului si comunicarea -organizare
intersistemica, situatie in care acţiunile sunt axate pe legătură sistem-sistem.
- Comunicarea este si neintelegere .lntelegerea este valenţa pozitiva sub care recunoaştem, in general,
comunicarea iar neintelegerea este cea negativa ce poate avea, de cele mai multe ori, efect pozitiv.
Neintelegerea poate sa apara intre emitator si un receptor atunci cand fluxul informaţional este bruiat
sau cand sursa de zgomot este prea puternica. Comunicarea-neintelegere se poate datora insa si
neintersectarii sau intersectării pe falii foarte restrânse a repertoriilor entitatilor participante la
transferul si contratransferul in format oral. O alta cauza a neînţelegerii dintre doua sau mai multe
entitati este reprezentata de diferenţa de opinii, de păreri dar mai cu seama de diferenţa dintre
interesele acestora.
Neintelegerea este benefica intr-un grup daca acest fenomen nu depăşeşte anumite limite, daca aceasta
duce la o confruntare constructiva de ideii. Ea mai poate fi o sursa a nemonotoniei dar si un motiv de a
se imparti grupul in subgrupuri bazate pe interese contrare. Putem afirma, deci, ca acutizarea
neintelegerii dintre doua sau mai multe entitati poate da naştere unor conflicte cu urmări incalculabile
pentru acestea.
Societatea continua sa existe prin transmitere, prin comunicare, dar este corect sa spunem ca ea exista
in transmitere si in comunicare. Este mai mult decât o legătură verbala intre cuvinte precum
comun, comunitate, comunicare. Oamenii trăiesc in comunitate in virtutea lucrurilor pe care le au in
comun; iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung sa detina in comun aceste lucruri. Pentru a
forma o comunitate sau o societate , ei trebuie sa aiba in comun scopuri, convingeri aspiraţii, cunostinte
- o intelegere comuna - "acelaşi spirit" cum spun sociologii. Comunicarea este cea care asigura dispoziţii
emoţionale si intelectuale asemanatoare, moduri similare de a răspunde la asteptari si cerinţe.
Comunicarea se realizeaza pe trei niveluri:
-logic
-verbal
-nonverbal
In fiecare zi, in fiecare moment, fiinţele comunica intre ele, adica fac schimb de informaţii. Pentru
aceasta, oamenii folosesc diferite mijloace, unele dintre ele numite "mijloace de comunicare”.
Salutul sau un gest prietenesc sunt forme simple de a stabili un contact cu ceilalţi. Comunicarea directa
intre oameni este realizata prin intermediul cuvintelor sau a gesturilor. Dar, pentru a face un schimb de
idei sau pentru a impartasi cunostinte cu persoane aflate departe, e nevoie de mijloacele cu ajutorul
carora sa se transmita informaţiile la distanta. Comunicarea, informarea si mijloacele de comunicare dep
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ind unele de altele. Aceşti termeni au sensuri diferite in funcţie de domeniile care au drept scop
comunicarea informaţiei. Pentru ziarist, informaţia este expunerea unor fapte la care a asistat sau pe
care le-a putut verifica. Pentru el, o informaţie buna trebuie sa fie adevarata, noua, inedita si
surprinzătoare. Mijloacele de comunicare sunt diferite de suporturi pe care ziariştii le folosesc ca sa
transmita informaţia(ziare, radio, televiziune etc.). Pentru inginerul din domeniul telecomunicaţiilor,
informaţia este un semnal transmis unui destinatar prin mijloace tehnice. Inginerul numeşte comunicare
totalitatea operaţiilor de prelucrare, de transmitere si receptionare a mesajului. Pentru cei din domeniul
publicitatii, comunicarea are drept scop cucerirea si influenţarea consumatorului prin mesaje
atragatoare, in funcţie de clientul care trebuie convins, sunt folosite diferite mijloace de
comunicare.Astfel, pentru a comunica, ei pot vorbi (fata in fata, la telefon, la radio), scriu carti sau
articole in ziar, pot face fotografii, pot filma , trimite scrisori prin posta, prin fax, prin reţeaua Internet
etc. diversitatea mijloacelor de comunicare face sa se transmita mesaje si sa faca schimb de informaţii.
Comunicarea nonverbala
Comunicarea nu se limiteaza la cuvintele unei limbi. Plantele si animalele nu vorbesc. Cu toate acestea,
ele comunica. Astfel, plantele transmit mesaje prin intermediul mirosurilor si al culorilor, la fel ca
animalele si oamenii. Fiinţele umane transmit informaţii si prin poziţia corpului, prin gesturi si infatisare.
Aceasta este comunicarea nonverbala.
Poziţia corpului
Animalele si oamenii isi folosesc corpul pentru a comunica. Prin unele posturi se pot transmite informaţii
extrem de precise. Astfel animalele isi pot exprima teama, dorinţa, supunerea, placerea sau
agresivitatea... Elefantul isi inalta capul si isi ridica trompa in fata unui pericol, cimpanzeii isi exprima
furia agitandu -si braţele, sărind pe loc si aratandu-si dinţii. Animalele si oamenii comunica si prin
expresia fetei. Oamenii adopta uneori o mimica apropiata de cea a cimpanzeilor: ridica din sprâncene
de mirare, isi stramba nasul de dezgust, ochii li se măresc si buzele li se strâng cand ameninţa .Omul isi
foloseste braţele, mâinile si capul ca sa faca gesturi. Gesturile sale preced, ilustreaza sau precizeaza ceea
ce spun cuvintele: degetul dus spre obraz indica ruşine, iar spre tampla semnifica nebunia. Gesturile si
mişcările pot fi organizate intr-o inlantuire ritmata: acesta este dansul, un mijloc universal de
comunicare.
Sunetele si vorbirea
Animalele si oamenii comunica prin emiterea de semnale sonore. Oamenii nu isi folosesc vocea in
acelaşi fel ca animalele. Astfel, desi animalele pot emite mai multe sunete diferite, ele nu vorbesc. In
schimb, oamenii articuleaza sunetele, formeaza cuvinte si fraze si isi pot controla glasul pentru a vorbi.
Controlul vocii
Cand se naşte, copilul nu stie sa vorbeasca. El se face inteles de cei din jur prin strigate, prin plâns si
mimica. Crescând, el invata treptat sa isi foloseasca glasul, sa producă si sa controleze sunetele, apoi sa
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stapaneasca limbajul părinţilor sai. Dar omul nu se multumeste doar cu articularea cuvintelor pentru a
vorbi, el stie sa isi si moduleze vocea. Vocea este, intr-un fel, primul instrument folosit de om.
Noile mijloace de comunicare: radio, televizor, telefon, internet, etc.
Tipuri de comunicare:
-Comunicarea intrapersonala . Este comunicarea în şi către sine.
-Comunicarea interpersonala. Este comunicarea între oameni.
-Comunicarea de grup. Este comunicarea-, între membrii grupurilor si comunicarea dintre oamenii din
grupuri cu alţi oamenii.
-Comunicarea de masa. Este comunicarea primită de sau-, folosita de un număr mare de oameni.
Scopul comunicării:
• sa atenţionam pe alţii.
• sa informam pe alţii.
• sa explicam ceva.
• sa distram pe cineva.
• sa descriem.
• sa convingem,
Sfaturi practice pentru a reduce tensiunea profesionala
Fii cat mai practic.
Incearca sa iti pui activitatile zilnice intr-o ordine logica. La inceputul fiecărei zi de munca, planifica -ti
responsabilitatile si ordoneaza-le in funcţie de prioritati. Este o medota care da intotdeauna rezultate.
Daca pentru ziua respectiva nu ai reusit sa bifezi toate activitatile listate, a doua zi te asiguri ca ai
terminat tot ce ti -ai propus in ziua precedenta. Mai mult, daca ai responsabilitati care stii ca iti vor
consuma mult timp, incearca sa le imparti astfel incat sa le poti rezolva pe etape, la o pauza.
Poate ca zicala: “Pauzele mici si dese, cheia marilor succese!” nu este tocmai fara temei. Daca ti se pare
ca nu te mai poti concentra si ca problemele pe care le ai de rezolvat te depasesc, atunci nu te sfii sa iei
o pauza de cateva minute. O scurta plimbare, chiar si pana in alt birou, te va revigora. Numai cateva
minute in care sa nu stai cu ochii la calculator sau cu mana pe telefon, iti vor oferi destula energie pentru
reinceperea lucrului.
Invata sa spui NU!
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A lista lucrurile pe care trebuie sa le faci intr-o zi te poate ajuta din mai multe puncte de vedere. In
primul rand, totul are o logica si vei stii cum sa iti organizezi timpul mai bine. In al doilea rand, poti sa
vezi care sunt indatoririle tale si daca nu cumva in timpul unei zile de lucru sari de prea multe ori in
ajutorul unui alt coleg. Invata sa spui NU! Asta nu inseamna ca ati ajuta colegii este nepotrivit. Din
contra. Insa pentru a evita stresul la birou, concentreaza -te in primul rand pe treburile tale si mai apoi
pe cele ale celor din jur.
Atentie la Atitudine.
Daca colegii tai sunt extrem de tensionati, nu te lasa influentat de atitudinea lor negativa. Pune -ti
intrebarea daca tot acest consum emoţional merita: proiectul care iti da atatea dureri de cap trebuie
oare finalizat mâine, esti tu singurul implicat in realizarea lui, ce beneficii iti va aduce pe termen scrut
sau pe termen lung, ce aptitudini iti dezvolţi in cadrul acestei activitati .In loc sa te canalizezi pe
problemele care de ce le mai multe ori sunt iminente, concentreza-te pe rezultatele concrete pe care le
anticipezi. Prima greşeala pe care o facem este sa ne consumam pe parcurs, in loc sa ne păstrăm energia
si impulsul creativ pentru final cand intr -adevar merita sa impresionam si sa motivam.
Pretuieste-ti spaţiul personal.
Birourile modulare si cele deschise sunt preferate de angajatori pentru ca incurajeaza interacţiunea
constanta dintre angajaţi. Un bun manager stie ca fara comunicare o echipa nu poate lucra eficient. Cu
toate acestea, pentru a evita momentele de stres incearca sa iti personalizezi spaţiul de lucru si sa te
simţi cat mai comod chiar si la birou: fotografii cu familia, cana preferata sau o carte pot fi extrem de
utile. O usa inchisa, fie numai si pentru cateva momente, iti poate oferi o clipa de linişte in care sa iti pui
in ordine ideile si sa te detaşezi de problemele apasatoare de la birou.
Grija pentru aceste mici detalii te poate ajuta sa treci mai uşor peste momentele stresante. Puterea de a
face fata situatiilor problematice se educa. Stresul este reacţia normala a corpului si a mintii noastre la
schimbare, iar schimbarea este singura constama a mediului profesional.

2.

Lucru in echipa

Cand vorbim despre locul de munca, vorbim despre echipa. Nici companiile, nici managerii, poate chiar
nici angajaţii nu mai prefera sau incurajeaza lucrul individual. Oriunde este nevoie de echipa, si de cele
mai multe ori de o echipa bine sudata.stul zilei, sau bineinteles pana la urmatoarea pauza.
Aproape toata munca pe care o depunem intr-o singura zi la serviciu esite strans legata de echipa. De
ce? Foarte, foarte simplu! De multe ori nu facem absolut nimic fara un feedback construtiv, o
aprecierea. Ce inseamna asta? Inseamna ca nu demaram o idee, un proiect, o lucrare, un orice, daca nu
primim OK -ul de la oamenii cu care lucram zi de zi, adica de la echipa noastra. Pentru un tanar
profesionist, lucrul in echipa inseamna consultare si, in acelaşi timp, validare.
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Pentru ca o echipa sa lucreze eficient impreuna este nevoie de comunicare. Cand spunem comunicare
ne referim la disponibilitatea de a asculta pe cineva si de a fi ascultat. Acea Comunicare reala,
competitiva si eficienta dintre membri unei echipe. Sa asculţi si sa oferi răspunsuri adaptate intrebarilor
puse. Iar cel mai imporatant lucru intr -o echipa este sinceritatea. Cand spun sinceritate nu ma refer la
confesiuni intre colegele de lucru. Cand spun sinceritate ma refer la puterea de a spune deschis celor din
jur care iti sunt nemulţumirile, care ti sunt obiecţiile. Pentru reuşita unei lucrări, membri unei echipe
trebuie sa se priveasca cu onestitate si cu mult professionalism. Trebuie sa ai taria sa iti susti parerea cu
argumente in fata colegilor tai.
O echipa se remarca prin abilitatea fiecărui membru de a isi asuma saricinile, de a isi duce la indeplinire
responsabilitate, de a isi recunoaşte vina si de a isi asuma meritele.
O echipa devine competitiva cand membri nu se cearta, ci discuta firesc si profesional, cand niciunul
dintre membri nu cauta recunoaştere personala, ci lucreaza pentru succesul lucrării si al echipei.
In aceste condiţii tebuie sa stii ca esti responsabil de lucrările echipei. Trebuie sa stii care sunt
obiectivelei si cum sa conlucrezi in vederea atingerii acestor obiective.
Fazele de dezvoltare ale grupului in timp, pentru a crea unui grup stabil si eficient de lucru sunt:
1.

Formarea

Aceasta etapa presupune cunoaşterea partenerilor de lucru si schimbul de informaţii strict legate de
activitati. Desi in primul stagiu al formarii persoanele incearca sa interactioneze timid una cu
celalta si poarta conversaţii politicoase (din dorinţa de a fi respectuos unul cu altul), spre sfarsitul
acestei faze putem spune ca au reuşit sa se cunoasca. Insa pot aparea si probleme. Specificul acestei
etape este comunicarea cu persoane necunoscute, de aici derivand anumite neintelegeri. Unele
persoane pot fi timide, tăcute datorita temerii de a nu deveni ridicole in fata unui grup necunoscut.
Nestiind exact afinitatile grupului, exista si o anumita ingrijorare pentru ambiguitate. Ca leader trebuie
sa intervii pentru evitarea dezintegrării grupului inca de la inceput.
Încercaţi sa purtati discuţii informate, lejere, eventual in afara locului de munca pentru ca grupul sa
poata interactiona mai uşor.
2.

Furtuna

Dupa ce etapa interacţiunii a luat sfarsit, faza aceasta este decisiva pentru supravieţuirea sau
dezintegrarea grupului. E posibil sa fiti dezamagiti unii de ceilalţi odata ce ati ajuns sa va
cunoasteti. Unele persoane au o personalitate mai impunatoare, pot fi mai ambiţioase incercand sa -si
impună opinia, chiar deranjand alti membri ai grupului. De aici aparand conflictul. Leaderul grupului
trebuie sa modereze discuţiile, sa aplaneze conflictul, dand posibilitatea fiecărei persoane (mai timida
sau nu) de a -si spune propria părere. Daca insa conflictul nu dispare, atunci grupul se va dezintegra.
Cealalta varianta este depasirea conflictului si consolidarea grupului.
3.

Normarea
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Primul stagiu presupune identificarea cu grupul, creşterea coeziunii si armoniei, in special dupa
„furtuna". Pe parcusul acestei etape se dezvolta o structura de grup, adica are loc organizarea grupului si
rolul fiecaruia. Acum se creaza regulile si grupul isi da acordul pentru ele. Daca in „furtuna” existau
conflicte, sentimente negative, in aceasta etapa predomina sentimentele pozitive, placerea de a lucra si
de a intercationa unul cu celalalt. Datorita acestei etape grupul poate ajunge cu un pas mai aproape de
atingerea obiectivului.
4.

Performanta (realizarea)

Pe parcusul acestei etape grupul se centreaza pe acţiune.Daca mai inainte s-au distribuit sarcinile
fiecaruia, acum se pune accentul pe rezolvarea problemelor, se pune accentul pe eficienta si
productivitate. In definitiv grupul a fost creat in vederea finalizarii unor activitati. Datorita coeziunii
create cu o etapa in urma, sunt luate decizii de grup, persoanele din interioul lui coopereaza pentru a da
maximum de eficienta. Caracteristica acestei etape este scaderea emotionalitatii, persoanele din cadrul
grupului nemaifiind atat de apropiate datorita atingerii scopului in vederea caruia s- a creat echipa.
5.

Încheierea

acţiunii

Aceasta etapa este cea prin care se incheie misiunea grupului. S -a terminat datoria grupului si astfel se
reduce dependenta membrilor acestuia. Creşterea emotivitatii este ceva normal si in special apare regretul incheierii lucrării. Este de apreciat ca un feed-back constructiv sa fie dat de fiecare membru al
grupului.
Ex de feed-back constructiv: Atunci cand tu.... Eu m-am simtit... M-am gândit ca... Si as vrea
sa...
Dupa cum ai putut observa, formarea unui grup de lucru nu este atat de usoara pe cat ar parea. Oamenii
au divergente pana sa ajunga sa fie intradevar un grup eficient si productiv. Este important sa recunoşti
etapele pentru a putea preveni evetualele conflicte si pentru a termina cu bine un proiect.

3.

Efectuarea unor calcule matematice simple

OPERATII CU NUMERE ÎNTREGI. ADUNAREA SI SCADEREA
Întâlnim numere naturale atunci când numaram obiecte din jurul nostru, de asemenea, le mai întâlnim
în unele probleme de masurare.
Scazând pe 3 din 2, ca rezultat nu obtinem un numar natural. Pentru a putea scadea orice numar natural
din orice alt numar, a trebuit sa extindem ideea de numar, introducând si numere negative; ca urmare,
cu numerele întregi se efectueaza: adunari, scaderi, înmultiri si împartiri. Numerele întregi se folosesc si
în unele masuratori, ca de exemplu în masurarea temperaturilor (pe scara Celsius).
Adunarea numerelor întregi este:
Comutativa, adica a + b = b + a, oricare ar fi numerele (întregi) a si b;
Asociativa, adica (a + b) + c = a + (b + c), oricare ar fi numerele (întregi) a,b, si c.
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Din aceste proprietati rezulta ca în calcule putem efectua adunarile indiferent în ce ordine. De exemplu,
putem calcula:
55 + 76 + 45 = (55 + 45) + 76 = 100 + 76 = 176
Numarul 0 este element neutru pentru operatia de adunare. Orice numar întreg are un opus, notat – a,
care este si el numar întreg. Din aceste proprietati rezulta ca scaderea numarului întreg b din numarul
întreg a poate fi înlocuit_ prin adunarea lui a cu opusul lui b:
a - b = a + (-b)
Reamintim ca putem deschide in_a o paranteza în fata careia se aseaza semnul -,schimbând semnele
tuturor termenilor ce se afla în paranteza.
Folosind proprietatile adunarii, putem calcula:
-5 – 3 + 2 – 8 = (-5 -3 -8) + 2 = -16 + 2 = -14,
5 – 1 + 2 – 4 = 5 + (-1 -4) + 2 = 5 – 5 + 2 = 2,
(+8) – (+6) – (-2) + (+4) – (+4) = 8 – 6 + 2 + 4 – 4 = 2 + 2 + 0 = 4,
(+18) – (+36) – (-12) + (+24) – (+14) = 18 – 36 + 12 +24 – 14 =
(18 + 12) – (36 + 14) + 24 = 30 – 50 +24 = 54 – 50 = 4,
(8 – 3 – 10) – (-3 + 8 – 12) = 8 – 3 – 10 + 3 – 8 +12 =
= (8 – 8) + (3 – 3 ) + (12 – 10) = 2
EXERCITII
1) Scrieti patru numere (naturale) care au cifra zecilor 9, cifra sutelor 3,
cifra unitatilor 2 si care sa fie cât mai mici posibile.
2) A) Un numar este cu 288 mai mare decât 1.831. Care este numarul?
B) Alt numar este cu 4.865 mai mare decât 511. Care este numarul?
3) A) Un numar este cu 1.221 mai mic decât 592. Care este acest numar?
B) Alt numar este cu 855 mai mic decât 15.258. Aflati acest numar.
4) Efectuati adunarile:
a. 5 + 206; b. 172 + 86; c. 9 001 + 910; d. 11 001 + 1 011;
e. 3 034 + 971 + 66; f. 729 + 4 + 1 456 + 72 001.
5) Efectuati scaderile:
a. 742 – 122; b. 3 271 – 3 070; c. 142 – 140; d. 3 030 – 971;
e. 10 001 – 999; f. 172 431 – 72 453.
6) Aranjati în ordine crescatoare numerele:
-12, - 5, +3, +7, -2, 0, -1, +1, -16, +9
7) Efectuati calculele:
a. (-5) + (-2); b. (-9) + (+3); c. (-8) – (+4); d) (-4) – (-9); e. (+7) – (+9)
f. (-11) – (+13); g. (-8) – (-17); h) (+9) – (+15); i) (-55) + (+14);
j) (+4) + (+10) – (-12) – (+27); k) (+36) – (-12) – (+27);
l) (+14) – (-24) – (+14) – (-27) + (-36) + (+23); m) (5 – 4 – 10) – (-4 + 5 – 13);
n) (+14) – (+24) + (-48) – (+14) – (-27) + (-34);
o) (-12) – (+14) – (-9) – (+16) – (-8) – (+11).
8) Stabiliti daca este adevarat sau nu:
a. (+10) + (-9) _ (-10) + (+9); b. (+4) + (-24) _ (-1) + (+21);
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c. (+18) + (+5) (+18) + (-4); d. (-11) + (+6) _ (-2) + (+3);
e) (+18) – (+15) (+18) – (+5).
9) În doua vase sunt 312, respectiv 413 litri de ulei. Vrem sa turnam uleiul
în alte doua vase, unul având volumul de 500 litri. Ce volum minim trebuie
sa aiba celalalt vas?
2. ÎNMULTIREA SI ÎMPARTIREA NUMERELOR ÎNTREGI
Reamintim ca înmultirea numerelor întregi se efectueaza tinând seama deurmatoarea regula:
Valoarea absoluta a produsului a doua numere este egala cu produsul valorilor absolute ale factorilor.
Semnul produsului este +, când cei doi factori au acelasi semn, si este -, când cei doi factori au semne
diferite.
Regula semnelor este deci:
(+) x (+) = +; (-) x (-) = +; (-) x (+) = -; (+) x (-) = -.
Înmultirea numerelor întregi este:
Comutativa, adica a x b = b x a, oricare ar fi numerele (întregi) a si b;
Asociativa, adica (a x b) x c = a x (b x c), oricare ar fi numerele a, b si c;
Distributiva fata de adunare, adica a x (b + c) = a x b + a x c, oricare ar fi numerele a, b si c.
Numarul 1 este element neutru pentru operatia de înmultire.
Folosind distributivitatea, atunci cand avem de efectuat un calcul de forma
a x b + a x c (adica doua înmultiri si o adunare), preferam sa-l efectuam sub forma a x (b + c), scotând
factor comun.
Folosind proprietatile înmultirii, sa calculam:
(+2) x (+7) x (+5) = (+2) x (+5) x (+7) = (+10) x (+7) = 70,
(-4) x (+12) x (+25) = (-4) x (+25) x (+12) = (-100) x (+12) = -1 200
(-2) x (-7) x (+5) = (-2) x (+5) x (-7) = (-10) x (-7) = + 70
Exercitiu rezolvat. Calculati: a) 152 x 38 + 152 x 12; b) 55 x 48 + 45 x 18;c) 81 x 12 + 43 x 81 + 81 x 5
Rezolvare. a) Ar trebui sa efectuam cele doua înmultiri, apoi adunarea.
Obtinem rezultatul mai repede, daca observam ca putem scoate factor comun
pe 152. Deci 152 x 38 + 152 x 12 = 152 x (38 + 12) = 152 x 50 = 7 600.
b) La fel ca mai înainte, putem scoate factor comun pe 48. Obtinem:
55 x 48 + 45 x 48 = (55 + 45) x 48 = 100 x 48 = 100 x 48 = 4 800
c) Scotând factor comun pe 81, obtinem 81 x (12 + 43 + 5) = 81 x 60 = 4 860
Daca a si b sunt doua numere întregi, astfel încât b 0, câtul dintre a si b,notat prin a : b, este acel numar
întreg c, în cazul în care el exista, pentru care a = b x c.
Se scrie c = a : b.
De exemplu, (-30) : (+6) = -5, deoarece (-6) x (-5) = -30. La fel, (+15) : (+5)= +8, (-20) : (-4) = +5, (+24) : (-4)
= -6.
Observam ca regula semnelor este, pentru împartire, aceeasi ca si pentru înmultire.
3.EXTRAGEREA RADACINII PATRATE DIN NUMERE RATIONALE POSITIVE.APROXIMARI
În general, vom spune ca numarul rational p este patrat perfect, daca exista un numar rational a astfel
încât p = a2.
Regula semnelor ne arata ca patratele perfecte nu pot sa fie numere negative.Daca p este un numar rat
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ional patrat perfect, atunci putem scrie p = a2 cu a numar pozitiv. Acest numar pozitiv a (si numai
acesta) va fi numit radcina patrata a lui p si va fi notat astfel:.
Asadar, 8 este radacina patrata a lui 64, dar -8 nu este radacina patrata a lui 64. Numarul 3 este rada
cina patrata a lui 9 , dar - 3 nu este radacina patrata a lui.
Orice patrat perfect este pozitiv sau 0. Însa nu orice numar rational pozitiv este patrat perfect.
A. RAPOARTE Definirea raportului
Câtul împărţirii a două numere se numeşte raport. Numerele din raport se numesc termeni. Rezultatul
împărţirii reprezintă valoarea raportului.
Pentru a obţine valoarea raportului .trebuie ca termenii acestuia să fie exprimaţi în aceeaşi unitate de
măsură .
45 cm
Ex: ---------- = 5 cm
9 cm
B. PROPORŢII
Definirea proporţiilor
Egalitatea a două rapoarte se numeşte proporţie . Proporţia are 4 termeni : primul şi al patrulea sunt
extremi, iar al doilea şi al treilea sunt mezi.
3

12

Exemplu : — = — ; 3 şi 16 sunt extremi iar 4 şi 12 sunt mezi.
4

16

Proprietatea fundamentală a proporţiilor
într-o proporţie , produsul mezilor este egal cu produsul extremilor.
2 8
Exemplu: Se consideră proporţia : — = — ; aplicând proprietatea
3 12
obţinem: 2x12=3x8=24
Aplicând această proprietate se poate verifica dacă două rapoarte pot forma sau nu o proporţie.
2 4
Exemplu: Rapoartele: — şi — ; nu formează o proporţie deoarece
3 7
proprietatea mezilor şi a extremilor nu se poate aplica : 2x7=14 ; 3x4=12 , de unce 14*12 .
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C. MĂRIMI DIRECT SI INVERS PROPORŢIONALE
Definirea mărimilor proporţionale
Acele două mărimi care depind una de alta , în aşa fel încât atunci când una se măreşte ( sau
se micşorează ) de un număr de ori, cealaltă se măreşte ( sau se micşorea 2ă ) de acelaşi număr de ori, se
numesc mărimi direct proporţionale .
Acele două mărimi care depind una de alta , în aşa fel încât atunci când una se măreşte ( sau se
micşorează ) de un număr de ori cealaltă se micşorează (sau se măreşte ) de acelaşi număr de ori, se
numesc mărimi invers proporţionale .
D. REGULA DE TREI

SIMPLĂ

Regula de trei simplă se aplică la rezolvarea problemelor în care intervin două mărimi proporţionale.
Se cunosc două metode de rezolvare şi anume :
a)

metoda proporţiilor.

Exemplu : La montarea unui lot de 5 rame , se consuma 50 kg. de amestec de umplutură. Câte kg. de
amestec
sunt necesare pentru 15 rame ?
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La aflarea unui raport dintr-un număr se foloseşte un raport, fapt pentru care procentul se mai numeşte
raport procentual.
FIGURI GEOMETRICE. PERIMETRE. ARII
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.4. Dezvoltare profesionala proprie
Nu conteaza unde te afli in prezent. Poti sa ai 60 de ani, sa locuieşti in strada si sa fi bolnav. Daca in acest
moment decizi ca vrei sa te schimbi, decizi ca vrei mai mult de la viata, incepi sa-ti stabilesti nişte
obiective si porneşti cu incredere si hotarare la treaba in vederea implinirii lor, garantat vei avea mai
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multa energie decât acum, garantat starea de sanatate se va ameliora, garantat vei avea mai mult decât
acum si garantat vei fi mai mult decât acum.
Te-ai intrebat vreodata de ce atatia oameni muncesc din greu fara sa ajunga la nici un rezultat, in timp
ce alţii par sa nu munceasca deloc greu si sa câştige enorm ? Oamenii de succes par sa aiba acea putere,
acea atingere magica. Probabil ai auzit expresia : ’:Pe ce pune mana se transforma in aur.”
Ai observat ca atunci cand un om care are succes tinde sa aiba succes in tot ce face, pe cand un om care
are numai eşecuri tinde tot către esec ?
Toate acestea - chiar daca crezi sau nu - se intampla in principal datorita obiectivelor, a scopurilor si a
orientării gândurilor numai către acestea. Unii dintre ei au obiective, ceilaltii nu au. Altfel spus, unii se
gândesc la soluţii ceilalti, la probleme. Oamenii care au obiective au si succes pentru ca stiu incotro se
indreapta. Este foarte simplu. Gandeste -te la un vapor care este pregătit de plecare. Are o destinatie
precisa, are pilot are echipaj. I se da liber si pleaca. In 9999 de caz uri din 10 000, ajunge la destinatie
chiar daca pe traseu deviaza de multe ori de la cursul stabilit. Acum gandeste -te la un vapor care are tot
ce-i trebuie mai puţin comandant si pilot, si cel mai rau nu are nici o destinatie. Pornim motoarele si -i
dam drumul. Crezi ca va ajunge undeva ?... Eu cred ca nici nu va pleca din rada portului pentru ca nu are
cum. Probabil se va roti sau va pluti in deriva - un timp - pana cand va ramane fara combustibil sau pana
va intanli primul obstacol mai serios care -l va scoate din circuit si va ajunge la fier vechi sau pe fundul
apei.
La fel se intampla si cu fiinţele umane si cand ajung ratati dau vina pe cirumstante si pe obstacole pentru
nereuşita lor. In realitate insa vina este numai a lor pentru ca nu si -au stabilit o destinatie si nu au luat
comanda vieţii in mâinile lor.
Tu in care categorie vrei sa fi. Vrei sa fi in cei 95% care nu reusesc sau vrei sa te aflii in cei 5% care
reusesc? Decizia este a ta si puterea este tot in mâinile tale. Vrei sa -ti lasi viata in voia sortii sau vrei sa
controlezi direcţia si destinatia la care vrei sa ajungi ? Depinde de tine. Destinul tau este de fapt in cea
mai mare masura in mâinile tale.
Chiar daca nu ai nimic in acest moment dar iei o decizie ferma, daca -ti stabilesti un obiectiv precis, si
incepi sa acţionezi in direcţia obiectivelor tale deja te aflii intre cei 5%. După aceea este doar o chestiune
de timp ca sa-ti atingi obiectivul si chiar daca nu-l atingi in totalitate, vei ajunge foarte aproape de
obiectivul fixat, ceea ce va constitui mult mai mult decât ai fi făcut mergând haotic. Cu alte cuvinte dacati propui sa ajungi la stele, macar vei ajunge pana la Luna, dar daca nu -ti propui nimic cu siguranţa ca vei
ramane cu ochii in soare.
Aşadar, ce vrei ?
In ciuda aparentei simple, intrebarea este deosebit de dificila, pentru ca de obicei numai cinci dintr-o
suta pot răspunde clar si hotarat la aceasta intrebare.
Numai cand vei sti cu adevarat ce vrei, incepi sa vezi oportunitatile, incepi sa atragi oamenii si
circumstanţele de care ai nevoie.
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Incepi sa vezi oportunitatile in primul rand datorita faptului ca in acest minunat super -computer care
este creierul tau, exista un mecanism menit sa te ajute, creat sa te -ajute si care se numeşte « sistemul
reticulat activator » Ce face acest sistem?
Focalizeaza mintea către ceea ce este important pentru tine la un moment dat si deasemenea inlatura
ceea ce este lipsit de importanta. Exemplu : Daca-ti cumperi o maşina roşie de un anumit fel - o anumita
marca - vei incepe sa vezi ca sunt foarte multe maşini de cu aceeaşi culoare si de acelaşi tip. Ele existau
si inainte insa nefiind importante pentru tine pur si simplu treceau neobservate.
Numai atunci cand un lucru sau un obiectiv devine important pentru tine incepi sa vezi, numai atunci
intra in funcţiune acest sistem care sorteaza informaţiile de care ai nevoie la un moment dat si inlatura
toate celelalte informaţii pentru a nu suprasolicita sistemul.
Deci... Atunci cand ai in vedere un obiectiv precis pe care -l aduci in lume sciindu-l - in primul rand - pe
hârtie si gandindu-te in permanenta la el, se intampla acelaşi fenomen, adica obiectivul devine
important pentru tine si atunci intra in acţiune sistemul reticulat activator si incepi sa vezi tot ce mişca in
jur care are legătură cu obiectivul tau - care este intradevar important pentru atingerea obiectivului tau si chiar incepi sa vezi dincolo de aparente. Abia atunci incepi sa folosesti orice circumstanţa , orice
imprejurare in folosul tau in loc sa fi o victima a imprejurarilor a circumstanţelor.
Stabileste-ti singur destinaţiile, scopurile. Foarte important.... Nu lasa ca altcineva sa decidă pentru tine.
Tu esti ŞEFUL vieţii tale. Tu decizi. Majoritatea oamenilor se plâng de ceea ce sunt in prezent si au o
groaza de scuze pentru ceea ce sunt. Toti ceilalţi sunt de vina, numai ei nu. Se spune că « Daca vrei sa
faci un lucru gasesti o cale. Daca nu vrei gasesti o mie de scuze. »
Ce vrei de la viata ?
Aceasta este cea mai importanta intrebare din viata ta fizica.
Stai liniştit undeva intr-un colt al tau, i-ati cateva coli albe si un pix si stabileste pentru tine insuti ce vrei
de la viata. Nu uita nici un aspect al vieţii. Lasa imaginaţia libera. Nu pune nici o piedica. In prima faza fa
ca si cand ai avea o lampa fermecata careia i-ai putea cere orice. Este foarte important sa nu omiti nici
un aspect al vieţii, adica : personal, profesional, financiar, relaţional, dezvoltare personala, contributie,
hobby, etc.
In prima faza fa doar acest lucru si adauga ceva de cate ori mai vine cate -o idee .Acesta este doar primul
pas.
Orice schimbare pe care ti-o doreşti o poti realiza dupa ce ti-ai trasat paşii care trebuie urmaţi. Astfel
trebuie stabilt,traseul profesional si pregatirea profesionala pe care urmeaza sa o realizezi.
Deci, pregatirea profesionala este un proces de instruire pe parcursul caruia participanţii dobândesc
cunostinte teoretice si practice necesare desfasurarii activitatii lor prezente. Spre deosebire de
pregătire, dezvoltarea profesionala este un proces mai complex, avand drept obiectiv insusirea
cunoştinţelor utile, atat in raport cu poziţia actuala, cat si cu cea viitoare.
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Existenta unor angajaţi care nu mai reusesc sa tina pasul, pe plan profesional, cu mutatiile care au loc in
modul de desfasurare a activitatilor din economia moderna reprezintă o problema care preocupa tot
mai multe firme, dar pe fiecare individ. Tot mai frecvente sunt cazurile in care salariaţi consideraţi ani la
rand ca eficienţi pe posturile lor isi indeplinesc cu tot mai mare dificultate responsabilitatile, iar
performantele lor sunt tot mai reduse. In toate domeniile de activitate, formarea si perfecţionarea
salariaţilor au devenit o cerinţa a perioadei in care trăim. Daca in trecut tinerii care dobandeau o
profesie reuşeau, pe baza cunoştinţelor obtinute in timpul scolii, sa o exercite pe toata durata vieţii,
astazi cunostintele se perimeaza foarte rapid, in Romania, perfecţionarea este perceputa ca o
necesitate, dar nu constituie inca o prioritate. Un program de pregătire profesionala va da rezultate
numai daca se bazeaza pe o analiza atenta a necesităţilor unei organizaţii,dar si ale individului.
5. Planificarea activitatii zilnice
Adevărul este ca nu vom avea niciodata suficient timp sa facem tot ceea ce ne dorim, indiferent de cat
de multe tehnici de planificare aplicam. Nu conteaza cat de multe tehnici de productivitate personala
vom aplica, tot nu vom reuşi sa facem toate lucrurile pe care le avem de făcut.
Tot ce putem face este sa ne stabilim prioritatile in asa fel incat sa acordam mai mult timp ac tivitatilor
mai importante. Cineva spunea ca "niciodata nu vei avea sufiecient timp sa faci toate lucrurile pe care le
ai de făcut, insa intotdeauna este timp pentru lucrurile cu adevarat importante". In asta consta
managementul timpului: organizarea activitatilor »si prioritizarea lor astfel incat sa reuşim sa ne
indeplinim atributiile cele mai importante si abia apoi, daca mai ramane timp, ne ocupam de celelalte
activitati, mai puţin importante.
Probabil va intrebati cum puteti sa va stabiliti prioritatile , cand aveţi asa de multe lucruri de făcut incat
nici nu stiti de care sa va apucaţi mai intai. Secretul este sa va scrieţi zilnic toate activitatile pe o foaie de
hârtie. Faceti -va o lista cu tot ce trebuie sa faceţi in acea zi. Cel mai bun moment pentru intocmirea
acestei liste este seara, inainte de culcare. înainte sa va culcaţi, planificati-va toate activitatile pe ziua
urmatoare. Scrieţi in aceasta lista toate lucrurile pe care le aveţi de făcut, indiferent ca unele necesita
doar 10-15 minute, iar altele 2-3 ore.
Metoda ABCDE
Dupa ce ati intocmit aceasta lista, stabiliti prioritatile aplicand metoda ABCDE
Ce presupune de fapt aceasta metoda? In dreptul fiecărei activitati puneţi una din literele A, B, C, D sau
E, in funcţie de importanta activitatii, astfel:
•
A - activitatile notate cu A sunt foarte importante, pe care trebuie neaparat sa le faceţi. Un
astfel de exemplu ar putea fi o intalnire cu un client foarte important al afacerii dumneavoastra.
•
B - notati cu B activitatile care sunt importante, insa nu la fel de importante ca cele notate
cu A. Acestea sunt lucruri pe care ar fi bine sa le faceţi. Consecinţele neindeplinirii unei astfel de
activitati nu sunt chiar atat de grave.
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•
C - activitatile notate cu C nu sunt deloc importante, sunt lucruri pe care ar fi plăcut sa le
faceţi, insa care nu au niciun impact, pozitiv sau negativ, asupra carierei dumneavoastra. Un astfel de
exemplu ar fi sa iesiti cu un coleg la o cafea.
•
D - activitatile notate cu D sunt activitati pe care le puteti delega altor persoane sa se ocupe
de ele pentru dumneavoastra. De exemplu, daca aveţi de printat nişte documente, puteti pune
secretara sa se ocupe de asta, astfel ramanandu-va dumneavoastra timp sa va ocupaţi de alte activitati
mai importante.
•
E - notati cu E activitatile pe care le puteti elimina din lista, fara a avea nici o consecinţa
asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru dumneavoastra. O astfel de activitate ar putea fi sa
jucaţi un joc sau sa urmăriţi un meci de fotbal (exceptând cazul in care sunteti antrenor sau activati in
domeniul sportiv).
Bineinteles, puteti avea mai multe activitati de tip A, B, C, D sau E. Daca aveţi mai multe astfe l de
activitati, notati-le cu A-1, A-2, A-3 si tot asa, in ordinea importantei. Astfel A-1 este lucrul cel mai
important pe care trebuie dumneavoastra sa-l realizaţi in ziua respectiva. De asemenea, aplicaţi aceeaşi
metoda si pentru celelalte activitati notate cu B, C, D si E. Ideea de baza este sa nu faci o activitate de tip
B, atata timp cat inca mai sunt activitati de tip A pe care nu le -ati indeplinit.
MODULUL 2
1. Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca, de protectie a mediului si de PSI Norme de
securitate si sănătate în muncă.
Măsurile de protecţia muncii sunt asigurate prin respectarea normelor generale şi normelor
specifice de protecţia muncii.
Cap. I. Cunoasterea HG-urilor cu aplicabilitate pentru meseria de zidar - pietrat - tencuitor:
-legea securitatii si sanatatii in munca – 319/14.07.2006
-cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau mobile – h.g. 300/2006
-hotarare privind cerintele minime pentru semnalizare de securitate si/sau sanatate la
locul de munca –hg nr.971/2006 (pag.156)
-hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locuri de munca –hg 1048/2006
-hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori,in special de afectiuni dorsolombare -hg 1051/2006.
-hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca –hg 1091/2006

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

-hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori
a echipamentelor de munca -hg 1146/2006
Cap. II. Instructiune privind activitatea de securitatea si sanatatea muncii in santierele de constructiimontaj in activitate de zidar pietrar tencuitor
II. 1 Instructiune privind activitatea de protectia muncii in santierele de constructii-montaj in
activitatea: “LUCRARI DE ZIDARIE”
1. SCOP
1.1. Instructiunea proprie de securitatea muncii privind executare lucrarilor de zidarie, cuprinde masuri
de prevenire a accidentarii si îmbolnavirii profesionale, luând în considerare riscurile specifice la care
sunt supusi lucratorii în cadrul acestei activiti .
1.2. Scopul prezentei instructiuni este de a reglementa organizarea si desfasurarea activitatilor de
zidarie, dulgherie si cofrare în conditii de securitate si sanatate in munca.
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Prezenta Instructiune se aplica activitatilor din santierele societatii.
3. DEFINITII SI ABREVIERI
3.1. S.S.M. – Securitatea si Sanatatea Muncii.
3.2. E.M.– Echipament de munca
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Legea nr.319/2006 Securitatii si Sanatatii in Munca.
4.2. HGR nr. 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in
Munca
4.3. HGR nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitat si sanatate pentru locul de munca
4.4. HGR nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
4.5. HGR nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santiere
temporare sau mobile
4.6. HGR nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;
4.7. HGR nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de Securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
4.8. Normativ intern de acordare a EIP
4.9. HGR nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de Securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
5. RESPONSABILITATI
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5.1. Directorii Executivi al societatii/sucursalei asigura conditiile de securitatea si sanatatea muncii
pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavire profesionala, necesare desfasurarii in conditii
de siguranta a lucrarilor de zidarie, dulgherie si de cofrare.
5.2. Executantul are responsabilitatea insusirii, respectarii si aplicarii prezentei instructiuni.
MODALITATE DE LUCRU
A. PREVEDERI GENERALE
1)Operatiile de zidarie se vor executa numai de personal calificat si instruit special pentru operatia
respectiva .
2)Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate de zidarie si
finisaje în constructii atât la angajare cât si periodic.
3)Este obligatoriu împrejmuirea zonei de lucru în raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a
lucrarilor ce prezinta pericol.
4)Pasarelele, scarile si platformele de lucru de lânga utilajele în constructii si lucrarile ce prezint pericol
trebuie de asemenea sa fie prevazute cu balustrade si tinute în stare de curatenie.
5)În toate locurile de munca, personalul muncitor va fi dotat cu echipament individual de protectie, in
conformitate cu HGR nr.1048/2006 pe care e obligat sa -l poarte în tot timpul lucrului si pîna la parasirea
teritoriului santierului. La executarea lucrarilor la înaltime sau în alte zone periculoase, personalul
muncitor va fi dotat cu centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei, precum si cu
truse,genti , ladite sau cutii pentru pastrarea sculelor, uneltelor si a unor piese marunte.
6)Accesul în constructii si la locul de munca se face exclusiv pe scari definitive sau pe scari mobile.
7)Accesul catre locurile de munca trebuie amenajat fara obstacole sau goluri neacoperite. Executarea
lucrarilor de zidarie la înaltime se va face numai de pe schele executate conform standardelor si îngra
dite cu parapete de 1m în latime.
8)Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze în permanenta legarea la pamânt a
mecanismelor si dispozitivelor actionate electric, utilizate la lucrarile de zidarie.
9)Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe,utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie
obligatoriu legate la instalatia de punere la pamânt a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi.
10)Se interzice lucrul la tablourile de comanda electrica ai la partile componente ale instalatiei electrice,
fara întreruperea circuitelor de alimentare si legarea la pamînt a instalatiei.
11)Pentru iluminarea local a locurilor de lucru se va utiliza:
tensiunea de 24 V,în cazul în care se lucreaza în conditii normale;
tensiunea de 12 V, în cazul în care se lucreaza în locuri cu umezeala excesiva , pe mese metalice sau în
locurile cu degajari de aburi si emanatii de gaze.
INSTRUCTIUNI SPECIFICE LA LUCRARI DE ZIDARIE
1)Containerele folosite pentru aducerea mortalului de zidarie pe cladirile în curs de executare trebuie s
fie astfel construite încât sa excluda posibilitatea deschiderii în timpul ridicarii.
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2)Executarea lucrarilor de zidarie la înaltime trebuie sa se fac numai de pe schele regulamentare, în
conformitate cu prevederile de securitate a muncii în vigoare. Montarea, folosirea si demontarea
schelelor interioare si exterioare precum si a podinelor de circulatie se vor face respectându-se normele
de securitatea muncii în vigoare.
3)Platformele de lucru vor asigura un spatiu de circulatie de cel putin 1 m latime si 1,8 m în latime liber .
În acest spatiu nu se vor depozita niciun fel de materiale.
4)Podinele schelelor si esafodajelor vor avea o suprafa neteda .
5)Rosturile între panouri si dulapii podinei nu trebuie s fie mai mari de 10 mm. Podinele vor avea
parapeti de 1 m în latime alcatuiti din mâna curenta neteda si o bordura de minim 15 cm în latime.
6)Podina si parapetul se vor fixa pe elementele de rezistenta ale schelei.
7)Elementele podinei si parapetului vor avea reazeme de rezistenta la fiecare capat. Este interzisa
lasarea în consola a unui element.
8)Podinele schelelor sau esafodajelor se vor executa din dulapi de minim 4 cm grosime sau din grinzi
pentru a rezista la sarcina la care sunt supuse. Îmbinarea prin suprapunere a podinelor schelelor
si esafodajelor este admisa numai în lungul panourilor dulapilor sau grinzilor care se vor consolida prin
cuie sau buloane. În cazul înnadirii stâlpilor prin suprapunerea acestora, îmbinarea se va face cu
ajutorul jugurilor cu buloane, iar lungimea îmbinarii va fi de cel putin 55 cm.
9)Podina schelei va fi distantata de zid cu cel mult 50 mm pentru lucrarile de zidarie si 150 mm la lucr
rile de finisaj. Rosturile între pereti si podinele schelei de pe care se lucreaza la lucrarile de finisaj trebuie
acoperite cu scânduri demontabile.
10)Este interzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulaie vor fi folosite numai schele si esafodaje.
11) Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze în permanenta legarea la pamânt a
mecanismelor sii dispozitivelor actionate electric, utilizate la lucrarile de zidarie.
12) În cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare,
personalul muncitor ce le manevreaza va respecta prevederile de securitate pentru lucrul de pe schele
si la înaltime si va fi dotat cu echipamentul de protectie corespunzator.
13) Dispozitivele de ridicare vor fi prevazute cu sigurante, cu cabluri etc., respectîndu-se obligatoriu
prescriptiile ISCIR corespunzatoare.
14) Personalul muncitor ce le manevreaza va trebuie sa fie autorizat.
15) Este interzis a se creea diferente de în latime de peste 1,5 m între diferite portiuni ale zidariei în
timpul executiei.
16) Se interzice executarea zidariei pe o în latime mai mare de 2 etaje, fara legarea acesteia prin
plansee sau fara se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.
17) La lucrarile de zidarie din piatra care necesita ciopliri în timpul executiei,zidarul si ajutoarele sale vor
purta în mod obligatoriu ochelari de protectie,iar muncitorii care nu fac parte din echipa de zidarie,dar
circul în apropiere, vorfi avertizati sa-si fereasca ochii.
18) Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si dimensionate corespunz
tor sau pe plansee în locuri special indicate de conducatorul locului de munca .
19) Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decît nivelul zidariei.
Înaltimea zidariei nu va depasi 1,20 m deasupra podinei de lucru.
Pentru în inaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare.
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20) Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din constructie.
Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor, pe tobogane sau prin alte
mijloace.
21) La lucrarile ce se executa în mediul umed,conductorii sub tensione vor fi deconectati înainte de
începerea lucrului.
22) Toate golurile periculoase vor fi închise sau îngradite cu parapeti de protectie.
23) Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie neintroduse în opera , a molozului sau sculelor
la începerea lucrului.
24) Zidaria corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe
schele exterioare.
25) Zidaria de piatra brut va fi executata obligatoriu în cofraje confectionate din panouri de dulapi de 4-5
cm grosime cu ajutorul popilor dispusi la 2÷2,5 m de-a lungul zidului. Montarea cofrajelor se va face
paralel cu executarea zidariei.
26) La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se vor monta obligatoriu viziere de protectie pe
perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea caderii obiectelor de sus.
27) Personalul muncitor care monteaza sau demonteaza vizierele de protectie va fi asigurat contra
caderii prin centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei.
28) Se interzice circulatia si depozitarea marfurilor pe copertinele de protectie.
29) Pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile în curs de constructie vor fi folosite containere
speciale, asfel construite încât posibilitatea deschiderii peretilor laterali si desprinderea fundurilor sa
fie exclusa în scopul evitarii caderii materialelor ce vor fi transportate în aceste containere.
30) Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau în forma de ciuperca , cu muchiile din
tabla zdrenuita si ascutite, a unor roabe si tomberoane care nu sunt în perfecta stare de
functionare.Sculele de mîna folosite la zidarie vor fi bine fixate pe mîner.
31) Este interzisa a se crea diferente de înaltime de peste 1,5m între diferite portiuni ale zidariei, în
timpul executiei.
32) Se interzice executarea zidariei pe o înaltime mai mare de doua etaje, fara legarea acesteia prin
plansee sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.
33) La terminarea executiei stâlpilor de zidarie, între golurile de usi si ferestre, se vor monta buiandrugi,
peste care se va aseza cel putin un rând de blocuri, sau se vor rigidiza stâlpii cu ajutorul cofrajului
buiandrugilor (atunci când stâlpii sunt executati din beton monolit) se interzice a se lasa liberi stâlpii
la partea lor superioara .
34) În locurile de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat vor fi luate masuri de
protectie contra prafului. Muncitorii care lucreaza la aceste operatii de prelucrare vor fi prevazuti cu
ochelari de protectie si cu masti contra prafului.
35) La lucrarile de zidarie din piatra care necesita ciopliri în timpulexecutiei, zidarul si ajutoarele sale vor
purta în mod obligatoriu ochelari de protectie, iar muncitorii care nu fac parte din echipa de
zidarie, dar circul în apropiere, vor fi avertizati sa-si fereasca ochii.
36) Prelucrarea pietrelor pe santier trebuie executata în locuri împrejmuite în care accesul persoanelor
straine este interzis
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37) Locurile de munca ale cioplitorilor de piatra trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 3 m unul de
celalalt. În caz contrar, trebuie asezate între acestia paravane de protectie. Este interzisa asezarea
pietrarilor unul în fata celuilalt.
38) În timpul prelucrarii, pietrele (placajele de marmura , piatra de constructie etc.) de dimensiuni mari
si grele vor fi bine asezate pentru a nu fi posibila rasturnarea lor.
39) Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie se va face astfel încât sa se lase un
spatiu de minimum 0,5 m între zidul ce se executa si materiale, de-a lungul întregului front de lucru
unde se lucreaza .
40)Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si dimensionate corespunz
tor sau pe plansee, în locuri special indicate de conducatorul locului de munca .
41)Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decât nivelul zidariei.
42)Înaltimea zidariei nu va depasi 1,20 m deasupra podinei de lucru.
43)Pentru înaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare.
44)Se interzice evacuarea molozului ai a deseurilor de materiale prin aruncare din constructie.
Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor.
45)La lucrarile ce se executa în mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectati înainte de
începerea lucrului
46)Toate golurile periculoase vor fi închise sau îngradite cu parapeti de protectie.
47)Golurile de usi în zidurile exterioare trebuie închise, pentru a opri trecerea personalului muncitor prin
ele.
48)Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie neintroduse în opera , a molozului sau sculelor
la întreruperea lucrului.
49)La executarea placajului peretilor, concomitent cu zidaria se vor lua aceleasi masuri de securitate a
muncii ca la lucrarile la înaltime si la cele de învelitori. Umplutura din placaje si zidarie se va executa
concomitent cu placajul si va depasi obligatoriu nivelul superior al placii.
50)Zidaria corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe
schele exterioare. În cazul în care se folosesc schele de consola acestea vor fi astfel montate încât
distanta dintre marginea exterioara a cornisei si balustrada podinei de lemn sa fie de minimum 60 cm.
51)La executarea corniselor din zidarie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor si a
învelitorii.
52)Zidaria de piatra bruta va fi executat - obligatoriu - în cofraje confectionate din panouri de dulapi de 4
- 5 cm grosime cu ajutorul popilor dispusi la 2 - 2,5 m de-a lungul zidului. Montarea cofrajelor se va face
paralel cu executarea zidariei.
53)Este interzis executarea zidariei de caramida pe o înaltime mai mare decât dou etaje de constructie,
fara a se construi plansee între etaje sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.
54)La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se vor monta -obligatoriu - viziere de protectie pe
perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea caderii obiectelor de sus.
55)În cazul în care înaltimea zid ariei nu depaseste 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de
protectie. Daca executarea de viziere de protec ie nu este posibil , atunci locul de lucru unde se executa
zidaria se va îngradi, distanta minima de la suprafa a zidului ce se executa pân la îngradire fiind de 1,5
m.
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56) Copertinele de protectie vor avea latimea de minimum 1,5 m si înclinarea de 20% fata de orizontal ;
vor fi rezistente, având consolele de preferinta din metal, iar copertina din scânduri de 2,5 cm grosime,
batute una lâng alta. Primul rând de copertine - cel care va ramâne pâna la terminarea zidariei - va fi
montat la distanta maxima de 6 m de la pamânt, iar la al doilea rând de copertine, fiind mobil, va fi
montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucreaza .
57) Personalul muncitor care monteaza sau demonteaza vizierele de protectie va fi asigurat contra
caderii prin centuri de siguranta legata de puncte fixe ale constructiei.
58) Se interzice circulatia si depozitarea marfurilor pe copertinele de protectie.
II. 2 Instructiune privind activitatea de protectia muncii in santierele de constructii-montaj in
activitatea: “FINISAJE IN CONSTRUCTII”
1. SCOP
1.1. Instructiunea proprie de securitatea muncii privind executarea lucrarilor de finisaje in constructii
cuprinde masuri de prevenire a accidentarii si îmboln virii profesionale, luând în considerare riscurile
specfice la care sunt supusi lucratorii în cadrul acestei activitati.
1.2. Scopul prezentei instructiuni este de a reglementa organizarea si desfasurarea activitatilor de
finisaje – tencuieli, zugraveli în conditii de securitate si sanatate in munca.
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Prezenta Instructiune se aplica activitatilor din santierele societatii.
3. DEFINITII SI ABREVIERI
3.1. S.S.M. – Securitatea si Sanatatea Muncii.
3.2. E.M. – Echipament de munca
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Legea nr.319/2006 Securitatii si Sanatatii in Munca.
4.2. HGR nr. 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in
Munca
4.3. HGR nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
4.4. HGR nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
4.5.HGR nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santiere
temporare sau mobile
4.6.HGR nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;
4.7.HGR nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
4.8.Normativ intern de acordare a EIP
4.9.HGR nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
5. RESPONSABILITATI

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

5.1. Directorii executivi asigura conditiile de securitatea si sanatatea muncii pentru prevenirea
accidentelor de munca si imbolnavire profesionala,necesare desfasurarii in conditii de siguranta a
lucrarilor de finisaje in constructii.
5.2. Executantul are responsabilitatea insusirii, respectarii si aplicarii prezentei instructiuni.
6. MODALITATE DE LUCRU
6.1. Masuri generale pentru organizarea locului de munca
6.1.1. Lucrarile de finisaj în constructii vor fi executate numai pe schele realizate conform standardelor
în vigoare.
6.1.2. Se interzice executarea lucrarilor stând sau circulând pe dulapi izolati sau pe scari atârnate.
6.1.3. Se interzice executarea lucrarilor cu instalatii defecte sau neverificate zilnic înainte de începerea
lucrarilor
6.1.4. La locurile de munca unde se executa lucrari de finisaj în mediul umed, conductorii electrici aflati
sub tensiune vor fi deconectati înainte de începerea lucrului.
6.1.5. Este interzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite schele si esafodaje.
6.1.6. Mânuirea unor mecanisme actionate electric/pneumatic sau mecanic se va putea face numai de
personal instruit special in acest sens.
6.1.7. Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze în permanenta legarea la pamânt a
mecanismelor si dispozitivelor actionate electric utilizate la lucrarile de finisaj.
6.1.8. Fiecare deservent va verifica zilnic, inainte de utilizare starea tehnica, existenta protectorilor,
continuitatea legaturii la centura de impamintare a echipamentelor de munca pe care le va exploata. In
cazul in care echipamentele nu sunt intr-o stare tehnica corespunzatoare, se interzice utilizarea
acestora.
6.1.9. Se interzice, de asemenea, utilizarea Echipamentelor de Munca care au protectorii anihilati,
inlaturati, nefunctionabili.
6.1.10. In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si mecanisme de mica
mecanizare, personalul muncitor ce le manevreaza va respecta normele de securitatea si sanatatea
muncii pentru lucrul de pe schele si la înaltime si va fi dotat cu EIP corespunzator. Dispozitivele
deridicare vor fi prevazute cu sigurante, cu cabluri, etc. respectandu-se obligatoriu prescriptiile ISCIR
corespunzatoare. Personalul muncitor ce le manevreaza va trebui sa fie autorizat.
6.1.11. Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din constructie.
Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor.
6.1.12. Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapeti de protectie.
6.1.13. Golurile de usi in zidurile exterioare trebuie inchise, pentru a opri trecerea personalului muncitor
prin ele.
6.1.14. Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor neintroduse in opera molozului sau sculelor la
intreruperea lucrului.
6.1.15. Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca, cu muchiile din
tabla zdrentuita si ascutite, care nu sunt in perfecta stare de functionare.
6.1.16. In toate locurile de lucru personalul muncitor va fi dotat cu EIP specific pe care este obligat sa-l
poarte in tot timpul lucrului si pana la parasirea teritoriului santierului. La executarea la inaltime sau in
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alte zone periculoase, personalul muncitor va fi dotat centuri de siguranta legate de puncta fixe ale
contructiei.
6.1.17. Se interzice admiterea la lucru a personalului muncitor care nu are controlul medical efectuat la
zi si avizul medicului pentru lucrul la inaltime.
6.1.18. Se interzice folosirea muncitorilor sub 18 ani pentru lucrul la inaltime.
6.1.19. Manipularea pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai cu
respectarea tuturor prevederilor legale de lucru in vigoare cu ajutorul mijloacelor de ridicare si
transport pe verticala si orizontala.
6.1.20. Daca in timpul transportului se defecteaza utilajul sau una din prinderi cedeaza, elementul va fi
coborat, iar daca acest lucru nu este posibil, pana la inlaturarea defectiunii se va interzice patrunderea
personalului muncitor in zona respectiva. De asemenea se vor pune indicatoare de avertizare.
6.1.21. Primirea incarcaturilor pe constructie se va face de catre personalul muncitor, numai dupa
oprirea completa a mijlocului de ridicat.
6.1.22.Personalul muncitor va sta pe schele sau pe planseu.Se va interzice aplecarea personalului
muncitor in afara constructiei pentru desprinderea elementelor din carligul mijlocului de ridicat.
Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare. Personalul muncitor va fi
asigurat cu echipament de protectie pentru lucrul la inaltime si locuri periculoase.
Ridicarea incarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de prindere si
nici tararea incarcaturilor cude ridicat.
Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in perioade de timp nefavorabil – vant puternic, ploi, in
locuri de munca cu vizibilitate redusa etc.
6.1.23.Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie
obligatoriu legate la instalatia de punere la pamant, a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi.
6.2.Lucrari de tencuire
6.2.1. Lucrarile de tencuire exterioara se executa de pe schele conform standardelor in vigoare.
6.2.2. La lucrarile de tencuire interioara se vor folosi schele interioare sau podine asezate pe capre
nedeplasabile. Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici de tencuire
(reparatii) in locuri izolate.
6.2.3. In cazul in care nu exista schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor trebuie executata de
pe podine imprejmuite, asezate pe console (schela in consola) trecuta in afara prin golul ferestrei
respective sau de pe schele suspendate in sistem leagan.
6.2.4. Daca tencuielile exterioare se executa in acelasi timp pe mai multe nivele de lucru, se va lua
masura ca echipele de la nivele diferite sa nu lucreze pe aceeasi verticala si intotdeauna este bine sa se
ia masura podinelor tanse si a stresinelor sau plaselor .
6.2.5. Primirea materialelor de tencuieli se va face pe podine special amenajate si dimensionate
corespunzator sau pe plansee in locuri indicate de conducatorul punctului de lucru.
6.2.6. Depozitarea pe podina de lucre a materialelor pentru tencuieli se va face astfel incat sa se lase un
spatiu de minim 0,5 m intre zidul ce se tencuie si materiale,de-a lungul intregului front de lucru unde
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se lucreaza.
6.2.7.Prepararea mortarului se va face cu ajutorul betonierei. In timpul functionarii este interzisa
introducerea mainilor sau a altor unelte in toba betonierei sau in alte parti mobile.
6.2.7.Transportul mortarului la locul de utilizare se va face cu bena.
6.2.8.Pompele de mortar, masinile de torcretat etc. utilizate la executarea mecanizata a lucrarilor de
tencuire, se vor verifica înainte de începerea lucrului fiecarui schimb, privitor la starea tehnica si la
existenta eventualelor dopuri de mortar întarit.
6.2.9.Atât la locurile de munca unde se executa tencuirea mecanizat ,cât si la punctul de lucru al
mecanicilor pompelor de mortar, se va afisa - la loc vizibil - codul semnalelor folosite.
Dup încetarea lucrului, tuburile flexibile, conducta si pompa de mortar se spala bine cu apa .
6.2.10.Este interzis accesul muncitorilor în încaperi unde uscarea tencuielilor se face cu instalatii
mecanice, pe baza de raze infrarosii sau cu cosuri cu cocs, sau cu baterii de injectoare de pacura .
În cazuri speciale, se permite numai accesul muncitorilor dotati cum masti contra gazelor.
6.2.11.La prelucrarea uscata a tencuielilor în încaperi închise, acestea vor fi în permanenta ventilate,
pentru evacuarea prafului.Daca tencuielile exterioare se executa în acelasi timp pe mai multe
nivele de lucru, se va lua masura ca echipele de la nivele diferite sa nu lucreze pe aceeasi verticala si
întotdeauna este bine sa se ia masura podinelor etanse si a stresinelor sau plaselor.
6.3.Lucrari de zugraveli si vopsitorii
6.3.1 Lucrarile de zugraveli si vopsitorie exterioara trebuie executate de pe schele sau scari
standardizate. Se interzice utilizarea scarilor suspendate sau a altor mijloace improvizate.
6.3.2. Lucrarile de zugraveli si vopsitorie interioara trebuie executate de pe schele interioare sau scari
duble. Utilizarea scarilor rezemate este permisa numai in cazul vopsirii sau zugraveli unor suprafete
mici si la inaltime de cel mult 3 m de la sol.
6.3.3. Aparatele pentru zugravit si vopsit cat si furtunele vor fi controlate inainte de inceperea lucrului.
Ele vor fi probate saptamanal, supunandu-se la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim.
Rezultatele verificarilor vor fi consemnate intr-un proces verbal.
6.3.4. Nu se admite lucrul cu hainele imbibate cu substante inflamabile.
6.3.5. Este interzis muncitorilor vopsitori sa se apropie de surse de foc in haine de lucru.
6.3.6. Vopsirea cu ajutorul aerului comprimat se face folosind masca de protectie pentru vopsitor.
6.3.7. Scarile si schelele folosite vor fi in buna stare si asigurate impotriva
alunecarii sau deplasarii. Se interzice executarea lucrarilor de vopsitorie stand sau circuland
pe dulapi izolati sau pe scari atarnate.
6.3.8. Este interzisa legarea cu sarma a furtunelor pe stuturile pompelor de zugravit sau vopsit.Aceasta
se va face cu ajutorul unor coliere stranse cu suruburi. Este interzisa executarea reparatiilor in timpul
functionarii instalatiilor si utilajelor de vopsit.
6.3.9. Incaperile in care se prepara vopselele trebuie sa fie ventilate. Daca in incaperile unde se executa
zugravirea si vopsirea se gasesc conductori electrici sub tensiune, acestia vor fi deconectati inainte de
inceperea operatiei de vopsire sau zugravire.
6.3.10. La intrari in incaperile unde se lucreaza cu vopsele pe baza de substante inflamabile se vor monta
placute avertizoare asupra pericolului de incendiu.
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6.3.11. Se interzice ramanerea peste noapte a muncitorilor in camerele unde au fost executate vopsitorii
in ulei. In astfel de camere in timpul lucrului trebuie asigurata o ventilatie eficace.
6.3.12. Pentru pastrarea vopselelor se vor folosi rezervoare metalice prevazute cu capace care se inchid
etans si inzestrate cu manere.
6.3.14. Se interzice folosirea surselor incandescente, foc deschis, fumatului, aprinderea chibritului etc. In
incaperile unde se executa vopsirea, prepararea sau depozitarea vopselelor.
6.3.15. Materialele pentru vopsitorie vor fi pastrate si transportate in vase bine inchise. Deschiderea
capacelor metalice, in special la vasele care contin vopsele pe baza de nitroceluloza se va face cu scule
din materiale neferoase care nu produc scantei.
II. 3. Instructiune privind activitatea de protectia muncii in santierele de constructii-montaj in
activitatea: “MANIPULAREA MANAUALA A MASELOR”
1. SCOP
1.1. Instructiunea are ca scop eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire
profesionala la manipularea manuala a maselor si asigurarea celor mai bune conditii pentru
desfasurarea procesului de munca.
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Instructiunea se adreseaza personalului care manipuleaza manual mase (sarcini).
3. DEFINITII SI ABREVIERI
3.1. S.S.M. – Securitatea si Sanatatea Muncii.
3.2. E.I.P. – Echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un
lucrator pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi puna în pericol
securitatea si sanatatea la locul de munca , precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a
îndeplini acest obiectiv
3.3. E.M. – Echipament de munca - orice masina , aparat, unealta sau instalatie folosit în munca
3.4. I.P.S.M. – Instructiune Proprie de Securitatea Muncii
3.5. Loc de munc - Locul destinat sa cuprind posturi de lucru, situat în cladirile întreprinderii si / sau
unitaii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii si / sau unitaii la care lucratorul are acces în cadrul
desfasurarii activitatii
3.6. Lucrator – Persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii în
perioada efectuarii stagiului de practic , precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca , cu
exceptia peroanelor care presteaza activitati casnice
3.7. Pericol grav si iminent de accidentare - Situatia concreta , reala si actuala careia îi lipseste doar
prilejul declansator pentru a produce un accident în orice moment.
3.8. Manipularea manuala a materialelor (maselor) – Operatiile de transport / sustinere a unei mase de
unul sau mai multi lucratori, inclusiv ridicarea, asezarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea
unei mase care datorita caracteristicilor acesteia sau conditiilor ergonomice necorespunzatoare,
prezinta riscuri pentru lucratori, în special afecfiuni dorsolombare.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.10.Legea nr.319/2006 Securitatii si Sanatatii in Munca.
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4.11. HGR nr. 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in
Munca
4.12.HGR nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
4.13.HGR nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
4.14.HGR nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca
4.15.HGR nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
4.16.HGR nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere
temporare sau mobile
4.17. Normativ intern de acordare a EIP
5. RESPONSABILITATI
5.1. Directorii executivi ai societatii/sucursalei asigura conditiile de securitatea si sanatatea muncii
pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavire profesionala, necesare desfasurarii in conditii
de siguranta a lucrarilor de manipulare manuala a maselor.
5.2. Executantul are responsabilitatea insusirii, respectarii si aplicarii prezentei instructiuni.
6. MODALITATE DE LUCRU
6.1 Fiecare lucrator trebuie s îsi desfasoare activitatea, în conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primate din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de
accidentare sau îmbolnavire profesionala , atât propria persoana , cât si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca .
6.2 Efortul muscular dezvoltat la manipularea manuala a maselor provoaca o crestere a ritmului cardiac,
respirator si a energiei calorice.
6.3 Sub influenta efortului muscular si a greutatii masei manipulate pot sa apara afectiuni grave la
articulatii si in special afectiuni dorsolombare.
Fenomenele pot sa apara cu atat mai devreme cu cat efortul fizic,caracteristicele maselor si ale mediului
de munca sunt :
- mai grele;
- ritm de manipulare intens;
- gabarit mare;
- ridicarea/ depunerea se face cu bustul aplecat;
- apucate si depuse la distanta mare pe verticala;
- manipulate prin rasucirea bustului;
- corpul se afla intr-o pozitie instabila;
- nu exista suficient spatiu liber, in special pe verticala;
- solul sau planul de sprijin prezinta denivelari;
- temperatura, umiditatea sau circulatia aerului este
necorespunzatoare;
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- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare.
6.4 In functie de postura lucratorului forta care se exercita la nivelul vertebrelor lombare poate fi
diferita (exemplu la manipularea unei mase de 50 kg, for a poate fi de 750 daN sau de 150 daN).
6.5 Pentru reducerea fortei, masa trebuie apucata astfel incit, centrul de greutate al lucratorului sa fie
cit mai aproape posibil de centrul de greutate al masei .
6.6 Manipularea manual a maselor poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare, daca
masa este:
- prea grea sau prea mare;
- greu de manuit si de prins;
- instabila sau cu un continut ce risca sa se deplaseze;
- pozitionata astfel încât necesita sustinerea sau manipularea ei la distanta fata de trunchi sau cu
flexia ori rasucirea trunchiului;
- susceptibil sa produca leziuni lucratorilor, din cauza marginilor si/sau consistentei sale, în special în
cazul unei coliziuni.
Efortul fizic poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare,daca :
- este prea intens;
- nu poate fi realizat decât printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
- poate sa antreneze o deplasare brusca a masei;
- este realizat atunci când corpul se afla într-o pozitie instabila
6.7 Sefi punctelor de lucru vor instrui si verifica nivelul de instruire al lucratorilor asupra modului de
manipulare a maselor si riscurilor care apar atunci cind aceste operatii sunt efectuate incorect.
6.8 Sefi punctelor de lucru vor supraveghea lucrarile de manipulare a maselor si vor raspunde de
repartizarea corecta a lucratorilor, in functie de greutatea si forma maselor ce urmeaza sa fie
manipulate.
6.9 Se va evita, pe cit posibil, manipularea maselor prin purtare directa de catre lucratori; in acest sens
conducatorii locurilor de munca vor lua masurile organizatorice necesare folosind instalatii si / sau
dispozitive mecanizate sau nemecanizate.
6.10 Masele maxime admise, a fi manipulate prin purtare directa, se reduc cu 75% pentru femei gravide
pina in luna a 6-a.
6.11 Este interzis ridicarea manuala a maselor pe o distanta mai mare de 60 m si diferenta de nivel mai
mare de 4 m (pe scari sau pe plane inclinate ).
6.12 Este interzis transportul manual al maselor pe verticala, la o inaltime mai mare de 1,5 m.
6.13 Transportul manual al maselor pe plan inclinat nu va depasi 25 -30 kg pentru barbati si 12 kg pentru
femei.
6.14 La manipularea si transportul maselor sefi puntelor de lucru vor tine cont de urmatoarele
caracteristici (riscuri):
1). Caracteristicile masei:
- greutatea si dimensiunea masei;
- dificultatea de apucare;
- instabilitatea sau riscul deplasarii continutului si schimbarea centrului de greutate;
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- plasamentul lucratorilor fata de sarcina.
2). Efort fizic depus:
- prea mare;
- care antreneaza o miscare brusca a masei;
- care este realizat cand corpul se afla intr-o pozitie instabila.
3). Caracteristicile mediului de munca :
- inexistenta unui spatiu suficient, in special pe verticala;
- pardoseli alunecoase sau care prezinta denivelari;
- manipularea maselor la mai multe nivele;
- instabilitatea suprafetei de sprijin;
- conditii climatice (microclimat) necorespunzatoare.
4). Caracteristicile activitatii :
- efort fizic permanent si / sau prelungit;
- insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare;
- ritm mare impus de procesul de munca;
- distante mari pentru transportul maselor.
6.15 Operatiile de manipulare si transportul prin purtare directa a maselor se vor efectua numai de catre
lucratori care corespund din punct de vedere fizic si medical.
6.16 Sefi punctelor de lucru vor indica greutatea masei de ridicat precum si centrul de greutate (in cazul
unor sarcini ambalate excentric se vor pozitiona corespunzator lucratorii ce urmeaza sa execute
manipularea).
6.17 Se interzice transportul prin purtare al maselor care impiedica vizibilitatea.
6.18 Se interzice transportul prin purtare al maselor care nu au sisteme/posibilitate de prindere
corespunzatoare.
6.19 Se interzice manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte (mase) care nu sunt fixate
intre ele corespunzator.
6.20 Se interzice transportul prin purtare directa al maselor pe traseee cu obstacole, instabile sau
alunecose.
6.21 Manipularea si transportul prin purtare directa a maselor care au margini sau suprafete taioase sau
care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor, se va face numai cu manusi de protectie
specifice riscului (taiere, intepare, abrazare).
6.22 Se interzice manipularea manuala a maselor in locurile in care nu exista spatiu pe orizontala sau pe
verticala corespunzator.
6.23 Planurile inclinate utilizate de lucratori pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie
sa aiba stabilitate si sa fie prevazut cu balustrade de protectie si suprafete antiderapante.
6.24 In cazul in care conditiile climatice (vant, ceata, caldura, frigexcesiv, etc.) nu permit manipularea si
transportul manual al maselor in conditii de securitate, sefi punctelor de lucru trebuie sa ia masuri
suplimentare pentru eliminarea sau reducerea riscului de accidentar / imbolnavire profesionala sau sa
amane efectuarea operatiilor pana la stabilizarea conditiilor climatice.
6.25 Se interzice cresterea numarului de ridicari sau coborari pe unitatea de timp fara acordul
lucratorilor sau a reprezentantilor acestora.
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6.26 In cazul in care se manipuleaza materiale care contin substante toxice si / sau periculoase, lucratorii
vor fi instruiti suplimentar pentru cunoasterea pericolelor si regulilor de manipulare,transport,
depozitare prevazute in fisele tehnice de securitate.
6.27 Caile de circulatie trebuie sa fie amenajate corespunzator astfel incat sa poata fi utilizate usor, sa
fie semnalizate si intretinute.
6.28 Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila si de conditii pentru servirea mesei.
6.29 Echipamentul individual de protectie trebuie sa fie adecvat în functie de riscurile la care sunt expusi
lucratorii, respectiv: incaltaminte cu bombeu metalic, imbracaminte de protectie, casca de protectie,
manusi riscuri mecanice, brâu.
6.30 Orice eveniment va fi comunicat, de lucratorul/-ii care ia cunostinta de eveniment, de îndata
conducatorului locului de munca , iar acesta va comunica imediat conducerii societatii si serviciului de
prevenire si protectie.
6.31 Fiecare loc de munc va fi dotat cu o trusa de prim ajutor în caz de accidente si cu materiale de prim
interventie în caz de incendiu .Personalul muncitor va fi instruit asupra modului de actiune în caz de
accidente / incendii (alarmare si acordare a primului ajutor).
6.32 În cazul unor situatii de urgenta pentru care sunt necesare masuri si actiuni urgente, întregul
personal trebuie sa cunoasca modul de actionare si schema de înstiintare si alarmare.
II. 4 Instructiune privind activitatea de protectia muncii in santierele de constructii-montaj in activitatea:
“Lucrul la inaltime “
1. SCOP
1.1. Instructiunea are ca scop eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire
profesionala la executarea lucrarilor la inaltime si asigurarea celor mai bune conditii pentru
desfasurarea procesului de munca.
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Instructiunea se adreseaza personalului care executa lucrari la inaltime.
3. DEFINITII SI ABREVIERI
3.1. S.S.M. – Securitatea si Sanatatea Muncii.
3.2. E.I.P. – Echipament individual de protectie
3.3. E.M. – Echipament de munca
3.4. I.P.S.M. – Instructiune Proprie de Securitatea Muncii
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Legea nr.319/2006 Securitatii si Sanatatii in Munca.
4.2. HGR nr. 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in
Munca
4.3. HGR nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
4.4. HGR nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
4.5. HGR nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca
4.6. HGR nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
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4.7. HGR nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
4.8. HGR nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere
temporare sau mobile
4.9. Normativ intern de acordare a EIP
4.10. Cartea tehnica a E.M.
5. RESPONSABILITATI
5.1 Directorii executivi ai societatii/sucursalei asigura conditiile de securitatea si sanatatea muncii pentru
prevenirea accidentelor de munca si imbolnavire profesionala, necesare desfasurarii in conditii de
siguranta a lucrarilor la inaltime.
5.2. Executantul are responsabilitatea insusirii, respectarii si aplicarii prezentei instructiuni.
6. MODALITATE DE LUCRU
6.1. Masuri generale.
6.1.1. Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se face pe baza avizului medical
eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile
neuropsihice necesare lucrului la inaltime. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrul la inaltime numai daca au
viza medicului de medicina muncii cu mentiunea „apt pentru lucrul la inaltime” – care elibereaza Fisa
de aptitudine, mentiune ce va fi inscrisa si in fisa individuala de instruire privind SSM. Un exemplar al
Fisei de aptitudine va fi atasata la Fisa de instruire individuala privind SSM.
6.1.2. Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate vor
purta obligatoriu echipament individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii in gol.
6.1.3. Echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime se va stabili si se va acorda in functie
de domeniul de activitate,complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si de
recomandarile „Normativului intern de acordare a E.I.P”.
6.1.4. Este interzisa utilizarea echipamentului individual de protective care nu este realizat si certificat in
conformitate cu standardele si normativele de echipamente individuale de protectie in vigoare si care nu
are marcajul de conformitate privind cerintele esentiale de securitate - CE.
6.1.5. Pentru executarea lucrarilor la inaltime, trebuie sa se tina seama de
trei principii:
- organizarea locului de munca;
- dotarea cu echipament individual de protectie;
- obligativitatea instruirii personalului care lucreaza la inaltime in vederea utilizarii echipamentului
individual de protectie pentru lucrul la inaltime cit si a mijloacelor de protectie colectiva.
6.1.6. Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de
vedere tehnic si organizatoric astfel incit sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.
6.2. Masuri specifice
6.2.1. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol
a lucratorilor.
6.2.2. Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verfice
daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si
imbolnavirii lucratorilor.
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6.2.3. Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere.In functie de complexitatea
lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este
conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata,
echivalenta in functie.
6.2.4. Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la / si de la aceste locuri de munca,
trebuie marcate si semnalizate atit ziua cit si noaptea.
6.2.5. Este interzis accesul persoanelor la inaltime, care nu au o atributie legata de activitatea lucrarilor
care se executa.
6.2.6. Mijloacele colective de protectie (schele, esafodaje, podine de lucru), trebuie sa fie confectionate
din material lemnos de calitate sau din metal si trebuie sa corespunda proiectului de executie. Podinele
executate din metal trebuie confectionate din tabla expandata sau nervurata.
6.2.7. Inainte de utilizare podinele se supun unei incercari statice, dubla fata de incarcatura preconizata.
6.2.8. Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafata continua. Rosturile intre panourile sau dulapii podinei
nu trebuie sa fie mai mari de 10 mm.Pe suprafata podinei in panta sau in curba se fixeaza sipci impotriva
alunecarii la distanta de 300 - 400 mm.
6.2.9. Asezarea podinei pe reazeme trebuie facuta astfel incit sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau
alunecarii ei. Se interzice asezarea podinei in consola.
6.2.10. Urcarea si coborirea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scari de
acces executate comform prescriptiilor tehnice. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent, fara a se
alerga si a se produce balansuri sau socuri.
6.2.11. Rampele de acces si scarile rezemate se vor asigura impotriva deplasarilor longitudinale si
transversale
6.2.12. In cazul trecerii rampelor de acces peste goluri, trebuie sa aiba obligatoriu balustrade solide pe
ambele parti, bine fixata pe podina .
6.2.13. Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare - pentru cele executate din lemn se va utiliza
lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte .
6.2.14. Picioarele scarilor trebuie bine fixate pentru a evita alunecare scarilor si caderea lucratorului.
Pentru ca scara sa nu alunece,capetele inferioare ale ramelor longitudinale, trebuie prevazute - de
la caz la caz - cu saboti metalici cu capetele ascutite sau cu saboti de cauciuc.
6.2.15. Scarile duble care se desfac trebuie prevazute cu dispozitive cu lant sau cu alt dispozitiv care sa
nu permita desfacerea lor accidentala in timpul lucrului .
6.2.16. Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2 m in locurile cu circulatie intensa sau pardoseli
alunecoase, la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii. La sol se va
asigura o zona de protectie, avertizata vizibil, cu o suprafata stabilita
in functie de inaltimea maxima de lucru, in care este interzis accesul oricarei persoane.
¾Utilizarea scarilor de lemn este permisa la o sarcina maxima de 1,5KN si numai de catre un singur
lucrator, lungimea maxima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa depaseasca 5m.
¾Se interzice utilizarea scarilor prelungite prin legare provizorie,precum si utilizarea scarilor care au
trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu.
¾Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice integritatea scarilor inaintea fiecarei montari
(utilizari). Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid.
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¾Trecerea de pe scara pe platforma de lucru este permisa numai dupa ce lucratorul a trecut cel de-al
doilea cordon al centurii de siguranta pe dupa stilp, deasupra platformei.
SCHELELE
¾Suprafata de teren pe care se monteaza schelele va fi nivelata, iar pamintul egalizat si tasat cu maiul.
O data cu nivelarea se va amenaja si scurgerea apelor.
¾Pentru asigurarea repartizarii uniforme a presiunii asupra terenului, trebuie sa se puna sub stilpii
schelei, perpendicular pe fata constructiei, dulapi de lemn cu grosimea de 5cm. La fel se procedeaza si la
instalarea schelelor pe trotuare. Este interzisa asezarea stilpilor de schela pe caramizi, pietre, capete de
scanduri.
¾Schelele trebuie bine ancorate pe toata inaltimea lor de partile solide ale constructiei.
¾Se interzice asezarea schelelor pe cofrajele pentru turnarea betoanelor,precum si pe alte elemente
care nu sunt calculate pentru preluarea sarcinilor, De asemenea, este interzisa asezarea schelelor direct
pe grinzile planseelor, fara intermediul unor elemente de repartizare.
¾La schelele cu o inaltime mai mare de 8m, se vor construi obligatoriu cel putin 2 podine de lucru, dintre
care una este de protectie (cea inferioara).
¾Schelele vor avea in perfecta stare balustradele cu mina curenta. Se interzice aplecarea personalului
peste balustrada, indiferent pentru ce activitate. Pentru primirea materialelor, la cotele superioare,
acesta se vor ridica la nivelul balustradei, iar personalul muncitor o va prinde dupa ce s-a oprit din
basculare.
¾Se interzice ramanerea personalului pe platforma de lucru in timpul manevrarii incarcaturii, aceasta
operatie revenind legatorului de sarcina.
6.2.17. Echipamentul individual de protectie se va alege in functie de situatia de lucru la inaltime,
situatie in care E.I.P. are rolul de:
-pozitionarea lucratorului in timpul lucrului ;
-limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;
-pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului .
6.2.18. Daca in cazul utilizarii E.I.P. exista in continuare pericolul caderii in gol, mijlocul individual de
protectie trebuie completat, in mod obligatoriu cu E.I.P. pentru oprirea caderii.
6.2.19. Lucratorii din domeniul constructiilor trebuie sa utilizeze pentru lucrul la inaltime centura de
siguranta complexa, formata din centura de brau si hamul.
6.2.20. Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor,accesoriilor sau pieselor metalice
ale E.I.P. defecte precum si repararea lor .
6.2.21. Indiferent de domeniul de activitate si de tipul E.I.P., locul, punctul de ancorare (fix sau mobil)
trebuie astfel ales incit zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe
toata perioada lucrului. Locul de ancorare trebuie sa asigure o rezistenta corespunzatoare si sigura .
6.2.22. Mijloacele de legatura (franghii de siguranta) trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2
m. Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca dupa petrecerea peste elementul de constructie
(stilp, profil metalic, etc.) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maxim
0,5 m
6.2.23. In lipsa unui element rigid, centura trebuie completata cu a doua fringhie de siguranta, prinsa pe
franghia de acces (ca suport de ancorare) prin intermediul unui opritor de cadere alunecator.
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6.2.24. Pentru lucru pe suprafete inclinate sau foarte inclinate este obligatoriu ca reglarea E.I.P, atat
pentru accesul la si de la locul de munca cat si pentru lucrul propriu zis, sa se faca astfel ca in cazul
pierderii contactului cu suprafata respectiva, lucratorul sa nu cada mai mult de 0,5 m.
6.2.26. Pentru lucrul la inaltime este obligatorie purtarea castii de protectie atat de catre lucratori,
precum si de catre persoanele care coordoneaza, controleaza si indruma procesul de munca.
6.2.27. Inainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de
protectie, a sistemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a acestuia si a curelelor de prindere.
Casca de protectie se va fixa obligatoriu folosind curelele sau snurul de prindere.
6.34. Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi, fisuri ale calotei,
defectiuni ale sistemului de avertizare.Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz.
6.35. Inainte de utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu. Prin
examinare cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, partile metalice, franghiile, carligele de
siguranta, niturile, etc.
6.36. Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care nu sunt verificate anual (si nu au fisa de
urmarire in utilizare a acestora), sau:
- prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte, rascoacerea pielii,
ruginirea pieselor metalice, rosturi,etc;
- au fost o data solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la inaltime);
- au fost scurtate prin coasere (bucle).
- centurile in care s-a cazut, pana la verificarea acestora de persoane autorizate de firma
producatoare.
6.37. In functie de natura pericolului existent la lucrul la inaltime altul decat cel de cadere in gol, trebuie
ales EIP in conformitate cu HGR nr. 1048/2006 si normativul intern de acordare, specific lucrarii si
meseriei. Lucratorii trebuie instruiti in functie de natura pericolului existent, privind modul de purtare a
EIP in conditiile specifice lucrului la inaltime.
6.42. La locurile de munca aflate la inaltime, trebuie ridicate numai materialele strict necesare. Sculele
necesare executarii diferitelor operatii trebuie pastrate in buzunare speciale sau teci prinse in centura
de siguranta. Sculele si materialele trebuie sa fie urcate si coborate pe masura necesitatilor, cu funie de
ajutor, interzicindu-se aruncarea acestora de la sol la pozitia de lucru sau invers. Asezarea chiar
temporara a sculelor, dispozitivelor sau materialelor nefixate pe elementele stilpilor este interzisa.
6.45. Dimensionarea echipamentului tehnic trebuie adaptata naturii lucrarii de executat, dificultatilor
previzibile si sa permita circulatia fara pericol. Cel mai potrivit mijloc de acces la locurile de munca
pentru lucrul temporar la inaltime trebuie ales in functie de frecventa sa de utilizare, de inaltimea ce
trebuie atinsa si de durata utilizarii. Alegerea facuta trebuie sa permita evacuarea in caz de pericol
iminent. Trecerea, intr-un sens sau altul, intre un mijloc de acces si platforme, sau pasarele nu trebuie sa
genereze riscuri suplimentare de cadere.
Norme generale de protecţia muncii
Normele generale de protecţie a muncii cuprind principalele măsuri de prevenire a accidentelor de
muncă şi bolilor profesionale general valabile pentru orice activitate. Măsurile de prevenire au ca scop
eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare şi/sau îmbolnăviri profesionale existenţi în
sistemul de muncă.
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Accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută
profesională care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care
provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
Pentru a fi calificat drept accident de muncă, accidentul trebuie să se producă într -un moment şi într-un
loc în care activitatea persoanei încadrate în muncă să se încadreze în exercitarea atributelor prevăzute
în Contractul de muncă.
Persoana accidentată trebuie să execute o sarcină de muncă, reprezentând, fie obligaţia principală, fie
activităţi secundare referitoare la pregătirea uneltelor, curăţarea maşinilor şi a locului de muncă.
Echipamentul individual de protecţi e reprezintă mijloacele cu care este dotat fiecare participant la
procesul de muncă, pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire
profesională.
Scopul acordării este prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor pr ofesionale în cazurile când
au fost epuizate orice alte mijloace tehnice şi organizatorice de protecţia muncii sau când nu pot fi avute
în vedere asemenea mijloace.
Echipamentul individual de protecţie se acordă gratuit tuturor salariaţior expuşi riscurilo r de
accidentare sau îmbolnăvire profesională.
Nepurtarea echipamentului individual de protecţie în cazul în care acesta este corect acordat şi
în stare de funcţionare, sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condiţii decât cele prevăzute în
instrucţiu nile de utilizare, va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.
Echipamentul individual de lucru reprezintă mijloacele pe care persoane e juridice le acordă unui salariat
pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale, în timpul procesului de muncă.
Echipamentele tehnice reprezintă instalaţiile, aparatura, dispozitivele şi alte mijloace asemănătoare,
necesare în procesul muncii.
Pe toată durata sa de utilizare, echipamentul tehnic trebuie menţinut, printr -o întreţinere adecvată,
într-o astfel de stare încât să nu prezinte riscuri pentru sănătatea şi securitatea salariaţilor.
Echipamentul tehnic trebuie utilizat numai pentru operaţiile şi în condiţiile pentru care a fost destinat si
conform instrucţiunilor de utilizare. Nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii,
atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei următoarele:
 nerespectarea normelor privind asigurarea, marcarea şi înreţinerea căilor de acces şi de
circulaţie;


părăsirea echipamentelor tehnice aflate în funcţiune sau încredinţarea
supravegherii acestora unor persoane neautorizate.
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Normele generale de prevenire a incendiilor
Măsurile de prevenire a incendiilor se pot grupa în: măsuri tehnice şi măsuri organizatorice. Măsurile
tehnice sunt:
 eliminarea cauzelor directe sau indirecte care pot duce la apariţia incendiilor prin
alegerea şi întreţinerea corectă a instalaţiilor electrice şi de încălzire, precum şi
permanenta supraveghere a operaţiilor procesului tehnologic care pot provoca incendii;
 limitarea întinderii incendiului prin amplasarea raţională a clădirilor şi a depozitelor,
prin folosirea materialelor de construcţie rezistente la foc etc.;
 asigurarea evacuării oamenilor şi a bunurilor printr -o proiectare corectă a fluxurilor, a
ieşirilor şi a scărilor,prin asigurarea culoarelor de acces;
 asigurarea desfăşurării operaţiilor de stingere a incendiilor prin respectarea
distanţelor dintre clădiri, asigurarea gurilor de apă pentru incendii, prin dotarea cu
mijloace moderne pentru stingerea incendiilor.
Măsurile organizatorice sunt:
 organizarea comisiilor tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 organizarea formaţiilor de pompieri;
 asigurarea echipamentelor de stingere a incendiilor;
 pregătirea cadrelor şi a formaţiilor de pompieri;
 restabilirea planului de evacuare în caz de incendiu şi afişarea acestuia .
Obligaţiile persoanelor încadrate în muncă sunt:
a)

să cunoască şi să respecte normele PSI;

b)

să nu blocheze cu diferite materiale căile de acces sau mijloacele de stingere a incendiilor;

c)
să cunoască modul de evacuare, sistemul de alarmare şi mânuirea materialelor şi
mijloacelor de stingere a incendiilor;
d)

să nu folosească în alte scopuri materialele destinate stingerii;

e)

să anunţe conducătorului sectorului de activitate orice încălcare a normelor PSI;

Normele de prevenire a incendiilor sunt:
•
interzicerea fumatului în alte locuri decât cele stabilite pentru acest scop; folosirea focului
deschis numai pe baza
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permisului de a lucra cu foc; supravegherea utilajelor şi instalaţiilor aferente pe toată durata funcţionării
lor.
•

interzicerea depozitării materialelor combustibile în apropierea instalaţiilor electrice;

• interzicerea executării modificării sau improvizării instalaţiilorde încălzit, iluminat şi forţă de către
personalul neautorizat;
•

asigurarea unei distanţe de minim 10 cm între materialele combustibile şi conductele termice;

• punerea în funcţiune a sistemului de ventilaţie cu 10 minute înainte de începerea lucrului şi oprirea
lui după 15 minute de la terminarea lucrului.
Substanţe folosite la stingerea incendiilor sunt diferite, în funcţie de substanţele care ard: apă,
substanţele chimice, nisipul, pământul.
Apa are temperatura mai scăzută decât materialele care ard şi preia, in contact cu acestea, o cantitate
importantă de căldură, determinând scăderea temperaturii sub punctul de aprindere. Se poate folosi ca
jet puternic pentru stingerea combustibililor solizi, sub formă de ploaie pentru stingerea combustibililor
sub formă fibroasă şi pulverizată pentru stingerea substanţelor combustibile lichide.
Apa nu poate fi folosită la stingerea motoarelor cu ardere internă, la stingerea lichidelor uşor
inflamabile, a aliajelor magneziului, a carbidului, a lacurilor, a vopselelor etc.
Substanţele chimice produc stingerea prin fenomenul de formare în zona incendiului a unei atmosfere
de vapori sau gaze care nu ard şi nu întreţin arderea, împiedicând accesul oxigenului.
Ca substanţe chimice se utilizează:
spuma chimică formată prin degajarea de obicei a bioxidului de carbon, ca urmare a reacţiei dintre
substanţele acide sau bazice; spuma mecanică obţinută prin amestecul unei substanţe generatoare de
spumă cu aer şi apă; tetraclorura de carbon care, la temperatura incendiului, produce vapori mai grei
decât oxigenul ce acoperă zona incendiului; bromura de etil, care are efect asemănător cu al
tetraclorurii de carbon;bioxidul de carbon, care produce stingerea prin izolarea de oxigen;prafurile
chimice uscate, care înăbuşă flacăra la motoarele cu ardere internă, motoarele electrice etc. Nisipul şi
pământul acoperă materialele care ard, le izolează de oxigen şi întrerup astfel arderea.
Utilaje folosite la stingerea incendiilor sunt funcţie de substanţa utilzată pentru stingere, astfel: în cazul
folosirii apei:
•

pompe de mână etc.;

•

motopompe - pompe acţionate de motoare şi transportate manual;

•

autopompe amplasate pe mijloace de transport auto; în cazul folosirii spumei:

•

stingătoare de mână cu spumă sau cu pulbere ;
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•
stingătoare cu bioxid de carbon încărcate cu acid carbonic lichefiat care la ieşire se
transformă într -o masă de ceaţă şi zăpadă;
•

stingătoare manuale cu prafuri chimice; hidranţi de capacitate mare .

Pe lângă aceste mijloace de stingere se mai folosesc scări de incendiu, echipament, măşti de gaze, unelte
de tăiat, maşini speciale de evacuat fumul, etc.
Stingătoareie, având o capacitate limitată pot fi folosite numai în fa 2a iniţială a arderii.Stingătoarele
sunt utilizate în modul cel mai eficient atunci când sunt amplasate la îndemână, în număr sufucient,
având capacitatea de stingere corespunzătoare canti :ăţii şi naturii materialelor combustibile existente
în spaţiul protejat şi sunt folosite de persoane familiarizate cu punerea lor în funcţiune.
Stingătoarele cu apă şi cele cu spumă nu se folosesc la stingerea incendiilor provocate la instalaţiile
electrice.
III. Acordarea măsurilor de prim ajutor
Prin acordarea primului ajutor sanitar înţelegem îngrijirea urgentă a unui rănit sau infectat înainte de a fi
posibilă acordarea unei asistenţe medicale calificate.
In anumite imprejurări, când nu este posibil să se acorde în timp util ajutorul sanitar, se impune ca răniţii
să-şi acorde singuri primul ajutor (pansament sumar, oprirea unei hemoragii prin apăsare pe
artera care sângerează).De asemenea, răniţii işi pot acorda şi între ei (unul altuia) primul ajutor sanitar.
La acordarea primului ajutor, trebuie respectate următoarele reguli:
-să se indepărteze persoanele din jur;
-să se examineze complet şi rapid răniţii;
-cel care dă primul ajutor să aibă grijă să nu agraveze starea răniţilor.
Pentru a îndepărtă pericolul şocului, trauma sau pentru a evita agravarea lui, accidentatul trebu ie
menţinut în condiţii cât se poate mai liniştite, în poziţie culcat, cu capul ceva mai jos decât restul
corpului. în anotimpul rece rănitul va fi acoperit cu o pătură, cu un palton etc.
Rănitului trebuie să i se adreseze cuvinte de încurajare şi trebuie impied cat să-şi vadă rana. în nici un
caz nu i se va da să bea alcool.
Primul ajutor de urgenţă se acordă chiar la locul unde este descoperit răni :ul (hemostază provizorie,
imobilizarea fracturilor, calmarea durerilor etc.).
Triajul răniţilor este următorul:
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Prima urgenţă - răniţi cu hemoragii interne (abdominale, toracice), hemorag i mari externe (cap, gât,
braţ, coapsă), răni penetrante toraco-abdominale, plăgi craniene profunde, arsuri întinse, şoc grav,
fracturi mari (deschise sau inchise).
Urgenţa a doua- răniţi cu hemoragii arteriale care pot fi oprite prin aplicarea garoului, membre zdrobite,
fracturi de mai mare importanţă (deschise sau închise ), plăgi profunde.
Ugenţa a treia -ceilalţi răniţi cu fracturi închise, plăgi superficiale, contuzii puţin irr portante.
Prin rană sau plagă se înţelege o leziune a pielii însoţită sau nu d€' o atingere a ţesuturilor profunde
(muşchi, oase, organe, artere, nervi etc.).
Primul ajutor în răni constă în curaţirea rănii care se face cu tampoane de tifon luate cu pensa sau direct
cu mana, dezinfectată cu alcool, îndepărtând din rană resturile nai însemnate de imbrăcăminte, etc. fără
a mobiliza cheagurile de sânge care opresc provizoriu hemoragia în rană. Se mai poate folosi apa bine
fiartă în prealabil.
Dezinfecţia rănii propriu-zise se face cu apă oxigenată, soluţie rivanol etc. iar în zona din jur, cu tinctură
de iod,alcool etc.
După curaţirea rănii, se execută dezinfecţia cu tinctură de iod sau cu apă oxigenată, când plaga
sângerează abundent. Pansarea rănii constă din:
>

aplicarea compreselor sterile;

>

aplicarea unui strat de vată;

>

infăşarea (bandajarea) rănii.

Nu se atinge cu mâna faţa compreselor care se aşează pe rană pentru a se evita infecţia. Putem folosi
feşi de tifon sau materiale improvizate, ca ştergare, basmale, cearşafuri din care se rup fâşii. Aceste
materiale trebuie să fie spălate şi dezinfectate prin călcare cu fierul încins.
Infăşarea rănilor capului
Există mai multe tehnici de înfăşare a capului şi anume:
Infăşarea în formă de cruce. După câteva ture de fixare pe frunte şi ceafă, faşa se trece sub bărbie. De
aici este dusă vertical peste creştetul capului, apoi, sub bărbie spre a fi dusă din nou orizontal de sub
bărbie la ceafă şi apoi pe frunte;
Infaşărea în formă de nod. Se foloseşte în rănile la frunte cu hemoragii. Se ia o faşă care se aplică cu
mijlocul pe una din tîmple. Capetele sunt trecute pe tâmpla opusă, unde se încrucişează sub formă de
nod. De aici unul din capete trece peste creştet, celalalt - pe sub bărbie şi se încrucişează, de unde sunt
duse iar spre tâmpla opusă. Se termină printr-o circulară pe frunte şi pe ceafă .
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Infăşarea unui ochi. Se începe cu câteva circulare peste frunte şi ceafă, apoi faşa este trecută peste
ureche şi de acolo, oblic în sus,peste ochiul bolnav. Se face o noua tură peste funte şi ceafă, repetând-se
toate mişcările de câteva ori. Se termină printr-o circulară pe frunte şi pe ceafă.
Pentru nas se foloseşte o faşă în formă de praştie; o faşă lungă de un metru, bifurcată la capete. Mijlocul
praştiei se aplică peste pansamentul care acoperă rana. Ramurile de jos ale feşii se trec deasupra
urechilor şi se leagă pe creştetul capului; ramurile de sus se încrucişează pe cele de jos, se trec pe sub
ureche şi se leagă la ceafă.
Pentru bărbie, mijlocul praştiei se fixează de bărbie. Ramurile de jos se ridică prin faţa urechilor legânduse pe creştetul capului; ramurile de sus se trec pe ceafă şi de acolo, după ce se încrucişează sunt duse pe
frunte unde se înnoadă.
Infaşarea trunchiului
Pentru torace, înfăşarea se începe prin o serie de ture, de jos în sus, menţirute în această poziţie prin
una sau doua treceri peste unul din umeri.
Pentru abdomen, se fac circulare, se trece apoi faşa oblic peste coapsă, se fixează prin câteva ture şi se
readuce pe abdomen unde, după câteva ture se înnoadă.
Pentru perineu, anus, organe genitale, se întrebuinţează faşa în forma de T. Ea se compune din două
părţi: prima, lungă, care înconjoară circular abdomenul, iar a doua care încalecă în spate prima circulară
de pe abdomen şi care va trece printre picioare în sus pe faţa abdomenului, unde fiecare cap al feşii se
leagă pe circulara abdominală.
Infăşarea membrelor
înfăşarea în formă de 8, se foloseşte pentru menţinerea unor pansamente la mână, talpă, cot şi
genunchi. La mână, se începe cu două-trei ture pe mână, apoi faşa este trecută pe antebraţ, unde se fac
încă două trei ture, după care se reîntoarce pe mână, încrucişând prima mişcare în spirală. Se termină printr -o
circulară pe mână.
La cot, membrul superior este îndoit, în unghi drept. Bandajul începe pe antebraţ cu câteva ture, revine
la antebraţ şi se termină prin câteva circulare pe cot.
La genunchi, este bine ca bandajul să se aplice pe genunchiul întins. începem prir câteva ture pe gambă
după care trecem deasupra genunchiului.
Infăşarea coapsei, se procedează astfel: după o serie de ture pe coapsă, se trece faşa pe şale, se fac una
sau mai multe circulare pe abdomen, se revine cu faşa pe coapsă unde se termină prin câteva ture. Dacă
rana se află la rădăcina coapsei, facem o spică, revenind cu faşa de pe coapsă pe abdomen şi de pe
abdomen pe coapsa de mai multe ori. Faşa se opreşte pe abdomen.
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Primul ajutor în hemoragii
Orice ruptură a unui vas sanguin este urmată de o pierdere de sânge numită hemoragie. După felul
vasului care sângerează, hemoragia poat fi: arterială, venoasă sau capilară.
După locul unde se produce, hemoragia este externă şi internă. în hemoragia internă, sângerarea are loc
într-o cavitate închisă (de exemplu, cavitatea abdominală, toracicei, craniană). Hemoragi ile arteriale
sunt mai periculoase decât cele venoase.
O hemoragie externă poate fi oprită provizoriu astfel:
a) O hemoragie capilară mică, prin simpla spălare a plăgii cu apa oxigenată şi tamponare cu compresă
sterilă;
b) O hemoragie mijlocie printr-un pansament comprex ;
c)

O hemoragie arterială mai importantă, prin apăsarea manuală. Se apasă artera deasupra plăgii la

punctul de compresiune cel mai apropiat, în rănile membrelor sau pe capătul dinspre inimă a arterei în
rănile gâtului şi ale capului.
Oprirea hemoragiilor mari ale membrelor
Se face cu ajutorul unui garou. Garoul poate fi improvizat din tub elastic de cauciuc, dintr - o cameră de
bicicletă, o cravată, o curea etc. Se aplică numai în rănile membrelor şi întotdeauna deasupra cotului şi a
genunchiului, la distanţă de plagă, acolo unde se simt pulsaţiile arterei respective şi unde aceasta poate
fi mai bine comprimată.
Garoul se strânge până la oprirea hemoragiei. în caz de exerciţiu practic, el trebuie să fie strâns până la
oprirea pulsului.
Intre garou şi tegument se aplică o faşă sau o bucată de pânză pentru a nu se produce leziuni ale pielii.
De haină se prinde un bilet pe care sânt trecute numele rănitului, ora şi minutul punerii garoului. Garoul
poate fi păstrat maxim o oră şi jumatate, întru-cât datorită opririi circulaţiei sângelui se poate produce
cangrenarea membrului respectiv. Din acests motive, la fiecare 20 de minute vom slăbi garoul pentru
restabilirea circulaţiei, după care îl vom strânge din nou şi continuam transportul.
In cazul când nu se poate folosi garoul (hemoragia la cap, piept, abdomen) se aplică pansamente
compresive, adică pansamente strânse puternic.
Prin îndoirea la maximum a membrelor şi prin aşezarea la îndoitura încheieturii respective a unui rulou
de tifan sau vată, se obţine, de asemenea, oprirea unei hemoragii.
Hemoragiile nazale se opresc introducând în nas bucăţi de tifon sau de vată îmbibate în apă oxigenată.
Primul ajutor în fracturi
Ruperea unui os se numeşte fractură.
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Fracturile sunt:
•

închise, când se rupe numai osul, iar pielea rămâne nevătămată.

• deschise, când capetele osului rupt ies prin piele formând o rană. Un rănit la care bănuim o
fractură,nu trebuie ridicat în picioare, cu cât mai mult dacă se bănuieşte o fractură a membrelor
inferioare, a bazinului sau a coloanei vertebrale.
Fracturile închise se imobilizează pe cât posibil în axul membrului, evitând mişcările brutale. De o parte
şi de alta a osului rupt se pune câte o scândurică (atelă) care să cuprindă atât incheietura de deasupra
cât şi pe cea de dedesubt.
Atelele vor fi căptuşite cu vată, cârpe, câlţi etc. Se fixează solid cu câteva ture de faşă sau cu 3 -4 legături
din prosoape sau fâşii late de pânză care se înnoadă deasupra şi desubtul fracturilor.
Nu se va încerca niciodată îndreptarea unei deformaţii. Readucerea corectă şi imobilizarea fracturii se
execută numai la spital de către medic.
Pentu prevenirea şocului, bolnavul trebuie culcat şi învelit într-o pătura. El va fi însoţit până la spital,
transportul facându-se în poziţia culcat.
Fractura braţului. înainte de imobilizare, îndoim membrul superior din cot, apoi punem o atelă pe partea
externă a braţului, acoperind umărul şi depăşind cotul, şi o atelă, pe faţa internă a braţului, de la axilă
(subsuoară) până la cot.
Fractura antebraţului. Oasele se imobilizează cu două aţele care acoperă încheieturile cotului şi ale
pumnului. Degetele se lăsa libere.
Fractura oaselor mâinii. Mâna se înfaşoară în vată şi se imobilizează pe o scândură, care se întinde de la
cot până dincolo de vârful degetelor.
In toate cazurile, membrul superior accidentat se susţine printr-o eşarfă, prinsă de gât.
Fractura osului coapsei (femurului). întâi se scoate încălţămintea din picior, la nevoie tăind -o (numai
dacă rănitul nu poate fi dus curând la spital) apoi se aplică două aţele pest e îmbrăcăminte. O imobilizare
provizorie rapidă se poate face prin fixarea (legarea) piciorului fracturat de cel sănătos.
fractura oaselor gambei. Se imobilizează cu doua aţele care se trec la încheietura genunchiului, iar în jos
la talpa piciorului. Dacă imobilizarea este corectă, rănitul nu poate îndoi genunchiul. Fractura craniului.
Răniţii cranieni vor fi transportaţi de urgenţă la spital, în poziţia culcat, preferabil cu capul şi trunchiul
ridicat mai mult decât restul corpului. în caz de plagă a pielii capului, se pune un pansament compresiv.
Fractura coloanei vertebrale. Rănitul trebuie mişcat cât mai puţin. Singura mobilizare admisă este
ridicarea sa de către mai multe persoane, pentru a se introduce dedesubt o scândură, o uşa, un oblon
sau o targă d e care va fi bine legat şi apoi va fi transportat urgent la spital.
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Primul ajutor în arsuri
Arsurile sânt de trei feluri: arsuri de gradul I, de gradul II, de gradul III. Arsurile de gradul I se
caracterizează printr-o înroşire uşoară a pielii.
Arsurile de gradul II se deosebesc prin apariţia unor băşici pline cu un lichid alb- gălbui.
Arsurile de gradul III prezintă, de regulă, pe lângă leziunile arătate la primele două grade, necroză
(mortificarea) şi, în cazuri grave, chiar carbonizarea tesuturilor.
Primul ajutor constă în scoaterea hainelor de pe suprafaţa arsă a corpului după care se procedează
diferit, în funcţie de gradul arsurii. La arsurile de gradul II şi III se aplică pe suprafaţa arsă un pansament
steril uscat, evitiându-se cu grijă spargerea băşicilor cu lichid, fapt care creează pericolul de
infectare: apoi rănitul este transportat la spital. Pentru preîntâmpinarea stării de soc, arşii vor fi
încălziţi şi dacă e posibil, li se va da ceai cald îndulcit. Arsurile pot produce socul când suprafaţa lor
depăşeşte 10 cmp, iar peste 30 cmp cazurile sunt foarte frecvente.
Gravitatea socului în arsuri depinde în primul rând de întindere şi în mod secundar de adâncime.
Carbonizarea unui membru este mai puţin periculoasă decât dacă sunt numai arsuri de gradul doi.
Primul ajutor în caz de electrocutare
Electocutatul este un mare accidentat, un şocat cu mari tulburări hemodinamice şi metabolice,
care necesită reanimare intensivă şi de mare urgenţă. In cazul accidentelor de acest gen, se iau
următoare le măsuri:
Se face deconectarea imediată a instalaţiei de tensiune;
Dacă deconectarea de la sursă de curent nu este posibilă, se iau măsuri pentru îndepărtarea
accidentatului prin folosirea unei haine uscate, funii uscate, scânduri uscate sau a oricărui ma terial
neconducator de electricitate;
Nu se admit folosirea pentru îndepartare a accidentatului a materialelor umede sau metalice ;
Accidentatul este tras de haină, dacă aceasta este uscată, fără a i se atinge corpul; Persoana care va
trage accidentatul, va avea mâinile izolate;
Ordinea manevrelor care se execută în aceste cazuri este următoarea:
1. Asigurarea libertăţii căilor aeriene, prin poziţionarea corectă a capului;
2. Efectuarea

respiraţiei artificiale;

3. Masajul cardiac.
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii şi sanatatii in munca cuprinde trei faze:
a) instruirea introductiv generala;
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b) instruirea la locul de munca;
c) instruirea periodica.
Instruirea introductiv generala se face:
a) la angajarea lucratorilor;
b) lucratorilor detaşati;
c) lucratorilor delegaţi;
d) lucratorilor puşi la dispoziţie de către un agent temporar de munca.
- Instruirea introductiv generala se face de către lucratorul desemnat, ce se va finaliza cu verificarea
insusjrii cunoştinţelor pe baza de teste, rezultatul verificării fiind consemnat în fisa de instruire.
- Durata instruirii introductiv generala este de 8 ore.
Instruirea la locul de munca
- Se face dupa instruirea introductiv generala de către conducătorul direct al locului de munca
- Instruirea se face tuturor lucratorilor prevăzuţi la pct.6.1. inclusiv la schimbarea locului de munca în
cadrul societatii.
- Durata instruirii la locul de munca este de 8 ore, dupa instruire verificarea cunoştinţelor se face de
către şeful ierarhic superior celui care a efectuat instruirea.
Instruirea periodica
- Se face tuturor lucratorilor prevăzuţi la pet. 6.1.
- Instruirea se efectueaza de către conducătorul locului de munca.
- Verificarea instruirii se face de către şeful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de
către lucratorul desemnat.
- Instruirea periodica se efectueaza semestrial.
- Durata instruirii periodice este de 2 ore.
Instruirea periodica suplimentara
- Instruirea periodica se face suplimentar celei programate în urmatoarele cazuri:
a) cand un lucrator a lipsit peste 30 zile lucratoare;
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b) cand au aparut modificări ale prevederilor de securitate sj sanatate în munca privind activitati
specifice locului de munca, ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorita evoluţie riscurilor sau aparijiei de
noi riscuri;
c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;
d) la executarea unor lucrări speciale;
e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau proceduri de lucru;
g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
- Durata instruirii este de 8 ore;
- Instruirea se va efectua de către conducătorul locului de munca, dupa instruire verificarea
cunoştinjelor se va face de către şeful ierarhic superior celui care a efectuat instruirea.
2.Organizarea locului de muncă şi a activităţilor
Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de ridicat, respectiv a
lucrărilor ce prezintă pericol.
Pasarelele, scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii şi lucrările ce prezintă pericol,
trebuie de asemenea să fie prevăzute cu balustrade şi ţinute în stare de curăţenie.
Pentru lucrări executate la înălţimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înălţimi peste 5 m se
vor utiliza schele conform indicaţiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi, prevăzute cu balustrade
din scândură de bord şi vor fi executate astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de
suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate şi circulaţia personalului muncitor sub schele pe
care se lucrează.
Personalul muncitor din şantiere va putea fi utilizat numai la lucrările şi în zona ele lucru pentru care i s a făcut instructajul de protecţie a muncii corespunzător.
In toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru, cât şi acolo unde este circulaţia mare, se va atrage
atenţia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atât ziua cât şi noaptea.
Accesul către toate locurile de muncă se va asigura fără obstacole sau goluri neacoperite. Gropile şi
puţurile de foraj de pe teritoriul şantierului se vor împrejmui.
Şantierul va fi împrejmuit pentru a se evita accesul persoanelor străine. Se vor îngrădii cu imprejmuiri
continue, lucrările în curs de construcţie, situate de-a lungul drumurilor publice;în cazul în care
împreşmuirea se execută la o distanţă mai mică de 10 m de o lucrare în curs de construcţie, care are o
înălţime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevăzută cu copertină lată de cel puţin 1m şi cu o rampă de
20 grade spre partea opusă lucrări. De-a lungul muchiei de sus a copertinei trebuie o bordură înaltă de
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15 cm.
Maşinile şi utilajele de construcţii vor fi astfel instalate încât să asigure, stabilitatea şi imposibilitatea
unor deplasări necomandate .
Se interzice lăsarea pe şantier a maşinilor şi utilajelor de construcţii, precum şi a mijloacelor de transport
in poziţii în care stabilitatea nu este asigurată sau în care e posibilă deplăsarea lor necomandată.
Evacuarea molozului şi a deşeurilor de materiale din obiectivele de construcţie şi schelele aferente, de la
o înălţime mai mare de 4 m trebuie făcută cu ajutorul jgheaburilor închise, în lăzi închise sau în
conteinere .
Capătul inferior al jgheabului trebuie sa se afle la o înălţime de cel mult 1 m deasupra solului . In cazul în
care acest lucru nu este posibil , capătul inferior al jgheabulji trbuie să se termine într -un buncăr de
depozitare pentru a se evita producerea prafului.
Locurile în care se depozitează molozul şi deşeurile de materiale de construcţii evacuate de sus trebuie
să,fie îngrădite.
Toate golurile din pereţi amplasate cu margina de jos la o înălţime sub 0,70 m deasupra planşeului şi
care comunică spre exteriorul construcţiilor sau dau spre locuri unde nu există un planşeu continuu, se
vor îngrădi.
De asemenea se vor acoperi şi îngrădii cu balustrade executate pe tot conturul, cu o înălţime de cel
puţin 1 m, golurile din planşeele clădirilor în construcţie pe care se execută lucrări sau e posibil să se
circule; golurile vor fi marcate cu indicatoare de pericol.
Se interzice executarea concomitentă de lucrări la doua sau mai multe nivele diferite, aflate în puncte pe
aceeaşi verticală, fără dispozitive de protecţie a muncii corespunzătoare.
Golurile de ferestre şi uşi unde nu s-a montat tâmplaria vor fi închise provizoriu pentru a feri personalul
muncitor de curenţii de aer.
In cazul în care în timpul lucrului este posibilă o emanaţie de gaze toxice sau inflamabile, personalul
muncitor trebuie prevenit asupra pericolului şi instruit în privinţa măsurilor de protecţie.
Şantierele respective vor fi înzestrate cu un număr suficient de detectoare de gaze şi cu măşti izolante.
Pe tot timpul lucrului în zona periculoasă va trebui sa existe personal sanitar dotat cu cele necesare
pentru a acorda ajutor imediat in cazul unui accident de muncă.
In cazul apariţiei neaşteptate - în timpul lucrului - a unei emanaţii de gaze vătămăoare sau inflamabile,
lucrul va fi oprit şi personalul muncitor evacuat, până la luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie a
muncii: Manipularea mecanizată pe orizontală şi verticală a diferitelor încărcături se va executa numai
cu respectarea tuturor prevederilor legale de lucru în vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare şi
transport pe verticală şi orinzontală.
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Dacă în timpul transportului, se defectează utilajul sau una din prinderi cedează .elementul va fi
coborât;dacă acest lucru nu e posibil, până la înlăturarea defecţiunii, locul de sub încărcătură va fi
împrejmuit şi se vor organiza posturi de pază pentru interzicerea pătrunderii personalului muncitor în
zona respectivă de asemenea se pun indicatoare de avertizare.
Aceste măsuri vor fi sistate numai după reintrarea în normal. Primirea încărcăturilor pe construcţie se
va face de către personalul muncitor, numai după oprirea completă a mijloacelor de ridicat.
Personalul muncitor va sta pe schele sau pe planşeu .
Se interzice aplecarea personalului muncitor în afara construcţiei pentru a desprinde elementele
din cârligul mijlocului de ridicat.
Apropierea încărcăturii se va face cu cârlige de tragere sau frânghii ajutatoare. Personalul muncitor va fi
asigurat cu echipament de protecţie pentru lucrul la înălţime şi locuri periculoase.
Ridicarea încărcăturilor se va face pe verticală. Nu se admite poziţia oblică a dispozitivelor de prindere şi
nici târârea încărcăturilor cu mijlocul de ridicat.
Se interzice executarea lucrărilor la înălţime în perioade de timp nefavorabil - vânt puternic peste 11
m/s, ninsori, polei în locurile de lucru cu vizibilitate redusă etc.;
Nu este permis a se executa - în exterior-lucrări de sudură la temperaturi interzise de prescripţiile
tehnice pentru asemenea lucrări.
Executarea unor lucrări, ca montări de prefabricate, turnări de betoane etc, pe timp de noapte, se poate
face cu luarea unor măsuri de :
- iluminat corespunzător, care să asigure o vizibilitate perfectă pe întreaiga suprafaţă a zonei de lucru;
- dotare a personalului ce lucrează cu mijloacele de ridicat cu echipament de protecţie reflectorizant;
- vopsire a cârligului mijlocului de ridicat şi a cablurilor de legătură în culori reflectorizante; -acţionare a
dispozitivului de semnalizare acustică la orice mişcare a mijlocului de ridicat; -dotare cu lumini de
semnalizare a mijlocului de ridicat;
- iluminare locală cu lămpi portabile a zonelor de lucru;
- iluminare separată a locurilor de depozitare a materialelor şi elementelor de construcţii ce se
manipulează;
- iluminare corespunzătoare a căilor de acces.
De asemenea, personalul muncitor va avea aviz medical că e apt pentru lucru de noapte şi la lumina
artificială.
Măsurile enumerate nu sunt limitative şi pot fi completate în funcţie de condiţiile locale.
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In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protecţie specific pe care e
obligat să-l poarte în tot timpul lucrului şi până la parăsirea teritoriului şantierului.
La executarea lucrărilor la înălţime sau în alte zone periculoase, personalul muncitor va fi prevăzut cu
centuri de siguranţă legate de puncte fixe ale construcţiei, precum şi cu truse, genţi, ladiţe sau cutii
pentru păstrarea sculelor, uneltelor şi a unor piese mărunte.
Accesul în construcţii şi la locurile de muncă se face exclusiv pe scări cefinitive sau pe scări mobile.
3. Intretinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru
Pentru realizarea sarcinilor de serviciu, in domeniul construcţiilor este utizta o gama largă de
instrumente, scule, unelte, maşini, utilaje şi instalaţii care uşurează foarte mult efortul fizic al
muncitorilor.
Instrumente de măsură si control
Metrul; confectionat din lemn, plastic sau metal, este utilizat la masurarea
dimensiunilor. Este gradat in milimetri (cu simbol mm) si centimetri (cu simbol cm).
Deoarece in domeniul constructiilor se lucreaza cu tolerante mai mari
decat in alte domenii (domeniul mecanic etc) unitatile de masura cel
mai des folosite sunt centimetrul si metrul (simbolizat m).
La terminarea lucrului, petele de murdarie vor sterse cu o carpa moale ce nu va zgaria scala gradata
a metrului. Se va pastra in cutii sau pe rafturi fara a suporta greutatea altor obiecte.
Ruleta; o panglica metalica cu dimensiuni de 1; 2; 3; 5; 10; 15; 20;
25; 50 m. Este gradata in mm, cm si m. La fel ca metrul, se utilizeaza la masurarea lungimilor.
Dupa terminarea lucrarilor, petele de murdarie vor sterse cu o carpa
moale ce nu va zgaria scala gradata a ruletei dupa care se va unge cu
o pelicula na de ulei de in. Se va pastra in cutii speciale.
Panglica de oţel- este o panglică din oţel divizată în aceleaşi dimensiuni ca ruleta şi se foloseşte la
măsurărea dimensiunilor mai mari. Are dimensiuni cuprinse între 10; 15; 20; 25; 50; 100 m. Boloboculeste un instrument de verificare a orizontalităţii şi verticalităţii ce se bazează pe stabilitatea unei bule de
aer introdusă într -un tub transparent montat într-o formă paralelipipedică din lemn, plastic sau metal.
Bolobocul; este un instrument de veri care a orizontalitatii si verticalitatii ce se bazeaza pe
stabilitatea unei bule de aer introdusa intr-un tub transparent montat intr-o forma paralelipipedica din
lemn, plastic sau metal.
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La terminarea verificarilor, muncitorul va sterge petele de murdarie cu o carpa moale ce nu va zgaria
geamul transparent al tuburilor de sticla dupa care se va unge cu o pelicula na de ulei de in. Se va
pastra in cutii sau pe rafturi fara a suporta greutatea altor obiecte.
Firul cu plumb sau cumpăna- este folosit la verificarea verticalitatii şi se compune dintr-o sfoară de care

este agăţată o greutate .
Furtunul de nivel- alcătuit dintr-un furtun de cauciuc lung de 15-20 m, prevăzut la ambele capete cu
tuburi transparente . Furtunul este umplut cu apă ce ajunge până la nivelul celor doua tuburi din
capetele lui. Se foloseşte la stabilirea nivelului orizontal şi lucrează pe principiul vaselor comunicante

Dreptarul- se foloseşte la trasarea şi verificarea liniilor drepte şi a suprafeţelor plane precum şi la
nivelarea stratului de tencuială.

Este confecţionat dintr-un dulap de brad uscat şi rindeluit. Are lungimea de 1- 4 m iar secţiunea de 4x15
cm, astfel încât să nu se deformeze.
Coltarul (echerul, ghiunia, vinciul)- serveşte la verificarea şi trasarea unghiurilor drepte. Se
confecţionează din lemn, metal sau material plastic .
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Abstecul- foloseşte zidarului, pentru a păstra şi verifica în timpul lucrului linia feţei şi nivelul orizontal al
rândurilor de cărămidă.

Se confecţionează dintr-o scândură pe care sunt însemnate rândurile de cărămidă şi rosturile dintre
acestea. între abstecuri se întinde o sfoară iar după executarea fiecărui rând de zidărie, sfoara se mută
pe rândul următor.
Scule si unelte folosite în zidărie si tencuieli:
Mistria - foloseşte la punerea şi întinderea mortarului pe zidul de cărămidă precum şi la tencuit, pentru
arucarea mortarului pe perete.
Este confecţionată din tablă subţire din oţel prevăzută cu un mâner din lemn.

La terminarea lucrului se va spala, se va sterge cu o carpa uscata
dupa care se va unge cu o pelicula na de ulei de in si se va pastra
intr-o cutie speciala
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Canciocul - foloseşte la punerea şi întinderea mortarului pe zid, la tencuit pentru aruncarea mortarului
pe perete precum şi la pregătirea unor materiale în cantităţi mici . Este confecţionat din tablă de oţel,
sub forma unei căni, prevăzut ă cu un mâner din lemn.

Sfoara- serveşte la trasarea tuturor rândurilor de cărămizi, ea se fixeaza la capete cu ajutorul unor
scoabe putând fi mutată la fiecare rând sau la mai multe rânduri de cărămizi.
Lopata -cancioc - este de forma unui cancioc prevăzut cu o coadă lungă folosit la manipularea mortarului
pe zid precum şi la alte manevre cu materiale (nisip , ciment, var, beton etc.).

Este din acelaşi material şi formă precum canciocul dar este prevăzută cu o coadă lungă.
Ciocanul zidarului- folosit la tăierea şi cioplirea cărămizilor, pitrelor, baterea cuielor etc. Este
confecţionat din oţel şi este prevăzut cu o coadă din lemn.

La terminarea lucrului, partea metalică se va spală, se va şterge cu o cârpă uscată iar în cazul
staţionărilor mai îndelungăte se va unge cu o peliculă fină de ulei de in.
Rostuitoare- se folosesc la aranjarea formei rosturilor create între cărămizi. In funcţie de forma pe care o
au, rostuitoarele pot fi:
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a.

pentru rosturi rotunde;

b.

pentru rosturi drepte;

c.

pentru rosturi ieşite;

d.

rostuitor dublu pentru sporire productivităţii.

Canciocul mare- este folosit la manipularea varului pastă, a mortarului etc. Este confecţionat din oţel şi
este prevăzut cu o coadă din lemn.

Burghiu; pentru prelucrarea plăcilor din BCA se foloseşte la practicarea găurilor precum şi la s cluptarea
anumitor forme în blocurile din BCA.

Drisca de şlefuit blocurile din BCA- este folosită la prelucrarea plăcilor din BCA pentru obţinerea unei
suprafeţe fine. Este confecţionată din scândură prevăzută cu un mâner.

Scula de canelat blocuri din BCA - are forma unei plăci îndoită la capete, capete care prin ascuţire devin
cuţite ce au rolul de a tăia caneluri în blocurile din BCA. Se confecţionează din oţel.
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Rindea pentru teşit muchii - se foloseşte la tesirea muchiilor plăcilor din BCA. Are forma rindelei pentru
lemn si aceleasi principiu de functionare. Se confectioneaza din otel si la terminarea lucrului se sterge cu
o carpa uscata, se pastreaza in cutii speciale iar daca perioada de neutilizare este mai mare, se
protejeaza cu o pelicula na de ulei de in pentru a se impiedica oxidarea.

Rindea pentru placi; se foloseste la inasprirea suprafetelor din BCA pentru a face ca la tencuit mortarul
sa aiba o aderenta mai buna la suprafata.
Se confectioneaza dintr-o scandura in care sunt practicate canale in care se vor monta cutite metalice
prevazute cu zimti.La terminarea lucrulu, se sterge cu o carpa uscata, se pastreaza in cutii speciale iar
daca perioada de neutilizare este mai mare, partea metalica se protejeaza cu o pelicula na de ulei de in
pentru a se impiedica oxidarea .

Fărăşul- este folosit la aruncarea pe suprafaţa de tencuit a mortarului. Este confecţionat din tablă
prevăzută cu mânere .

Mahalaua patrata - se foloseşte la punerea pe ea a mortarului de unde se ia cu mistria şi se aruncă pe
tavan sau pe perete. Se confecţionează din scândură şi este prevăzută cu un mâner.
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Mahalaua lungă- se foloseşte la aşternerea mortarului pe pereţi începând de jos în sus la o grosime de
1-1,5 cm.Se confecţionează din scândură şi este prevăzută cu un mâner din lemn.

Drisca- serveşte la netezirea tencuielilor care necesită o finisare mai bună precum şi la gletuire.
Se confecţionează din scândură şi este prevăzută cu un mâner din lemn.

Drisca profilată- serveşte la netezirea tencuielilor care necesită o finisare mai bună precum şi la gletuire
dar cu ajutorul ei se obţin anumite profile a suprafeţelor de tencuit.Se confecţionează din scândură şi
este prevăzută cu un mâner din lemn.
La sfârşitul lucrului, se spală, se şterge şi se păstrează pe o suprafaţă pefect dreaptă.

Drisca dreptar - serveşte la netezirea tencuielilor între stâlpişori unde lăţimile de prelucrart sunt mult
mai mari.Se confecţionează din scândură şi este prevăzută cu un mâner din lemn. mn şi cu acelaşi
principiu de funcţionare .

Dreptarele speciale de colt-sunt confecţionate din lemn sau metal şi folosesc la netezirea tencuielilor la
colţurile interioare sau exterioare .
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Mătura- foloseşte la aplicarea stratului vizibil de tencuială prin aruncare, rămânând o suprafa ţă
zgrumturoasă. Este confecţionată din ramuri subţiri şi drepte de mesteacăn sau din material plastic.

Peria din plastic -se foloseşte în cazul tencuielilor stropite .
Dispozitivul pentru stropit; este confecţionat din tablă, de forma unei cutii, prevăzută cu o perie
circulară la interior, şi o manivelă exterioară. Prin roţirea manivelei, firele periei ating stratul de mortar
şi, datorită vitezei de rot aţie, mortarul este aruncat sub formă de stropi pe perete. Nivelul mortarului în
tobă (tambur) va fi la jumatate.

Buciarda; este un ciocan prevăzut cu dinţi mai mici sau mai mari cu care se prelucrează tencuiala prin
lovire, pentru obţinerea unui aspect rugos uniform (imită blocurile din piatră). Rascheta cu dinţi: se
foloseşte la obţinerea unei tencuieli cu şănţuleţe (orizontale şi verticale) numite tencuieli piaptanate sau
raschetate.
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Dalţile - utilizate la cioplirea pietrelor şi sunt confecţionate din oţel special pertru a rezista la uzură.

Rascheta cu dinti: se foloseste la obtinerea unei tencuieli cu santulete (orizontale si verticale) numite
tencuieli piaptanate sau raschetate. La terminarea lucrului, se spala, se sterge iar daca perioada de
stationare este mai mare, se va aplica o pelicula fina de ulei de in.

Pilele- pentru ascuţirea sculelor tăietoare. Sunt confecţionate di n oţel special pentru a rezista la uzură.

Periile - de sârmă folosite la curăţarea suprafeţelor. Sunt executate din fire de sârmă oţelită.
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Sapa de var - folosită la amestecarea varului precum şi la prepararea mortarului şi betonului.
Se confecţionează din tablă de oţel prevăzută cu câteva găuri la care se ataşează o coadă din lemn.
Lopata - din tablă prevăzută cu o coadă din lemn, se utilizează la la manipularea varului -pastă,
agregatelor, cimentului, mortarului, pământului etc. La sfarsitul lucrului, partea metalica se va spala, se
va sterge cu o carpa dupa care o va proteja cu o pelicula fina de ulei de in.
Varniţa - din scândură, cu doua compartimente folosită la prepararea şi depozitara mortarului.La
sfarsitul zilei, se va spala prin frecare cu o perie de sarma iar resturile de moluz vor depozitate in locuri
special amenajate.

Targa - executată din lemn şi folosită la transportul manual al materialelor. La sfarsitul zilei, se va spala
prin frecare cu o perie de sarma iar resturile de moluz vor depozitate in locuri special amenajate.
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Roaba - confecţionată din tablă pe o roată din cauciuc, se foloseşte la transportul materialelor.Dupa o zi
de munca, roaba se spala cu ajutorul unei perii de sarma si apa iar in cazul in care perioada de stationare
este mai indelungata, partea metalica se protejeaza cu o pelicula na de ulei de in dupa care se
pastreaza intr-o magazie

Căruciorul de materiale - foloseşte la transportul materialelor. Este confecţionat din tablă pe un cadru
metalic sprijinit pe două roţi din cauciuc. La terminarea lucrului, caruciorul se spala cu ajutorul unei perii
de sarma si apa iar in cazul in care perioada de stationare este mai indelungata, partea metalica se
protejeaza cu o pelicula fina de ulei de in dupa care se pastreaza intr-o magazie.

Scafa metalică - este o cutie cilindrucă decupată în faţă şi prevăzută cu mâner. Are capacitati de
500,1000 şi 2000 ml şi se utilizează la manipularea materialelor în vrac.
Tomberonul- este o cutie metalică ce poate fi răsturnată în jurul axei celor doua roţi metalice. Are
capacitatea de 0,175 mc şi se foloseşte la transportul materialelor în şantier.

Conteinărul - folosit la transportul şi ridicarea materialelor prin manipularea lui cu ajutorul macaralei.
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La terminarea unei zile de munca, conteinarul se spala cu ajutorul unei perii de sarma si apa iar in
cazul in care perioada de stationare este mai indelungata, partea metalica se protejeaza cu o pelicula
fina de ulei de in dupa care se pastreaza intr-o magazie.

Benele verticale - pentru ridicarea mortarului sau betonului cu ajutorul macaralelor. Pentru manipulare
ele se agaţă în cârligul macaralei cu ajutorul cablurilor din oţel. La partea inferioara sunt prevazute guri
de descarcare. La terminarea lucrului benele sunt spalate cu apa si peria de sarma iar in cazul
stationarilor mai indelungate, sunt protejate anticoroziv si depozitate in locuri ferite de umezeala. De la
locul de descarcare materialele se incarca in bena dupa care se pot transporta cu un carucior pana la
macara.

Maşini utilizate la lucrările de zidărie si tencuieli
Autobetoniera

se compune dintr-o toba dublu tronconica montata pe sasiul unui autovehicul. Toba este actionata de
un motor termic, altul decat cel folosit la deplasarea autovehiculului. Autobetonira are capacitati de 3
sau 6 mc (metri cubi). Se foloseste la prepararea si transportul mortarului si betonului la distante mari
deoarece ea are proprietatea de a amesteca in timpul mersului componentele mortarului sau
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betonului, lucru ce nu permite intarirea mate- rialului transportat. De curatare, intretinere si exploatare,
se va ocupa soferul-mecanic ce deser- veste autobetoniera.
D.1. Maşina de tencuit se foloseste la prepararea, transportul si apli- carea mortarului pe suprafetele de

tencuit. Ea se compune din:
 malaxor cu palete pentru ames- tecarea mortarului, antrenat de un reductor pus in miscare de

un motor electric de 7,5 kw;

 sita vibranta pentru retinerea particulelor mai mari de 15 mm;
 omogenizator pentru asigurarea uiditatii mortarului;
 pompa cu doua pistoane, folosita la transportul mortarului;
 compresor pentru producerea aerului comprimat;
 injector pentru aplicarea mortarului pe perete .

Masina se foloseste in cazul cantitatilor mari de lucrari iar deplasarea se face prin tractare. Dupa
executarea tencuielilor, masina de tencuit se va spala interzicandu-se cu desavarsire lasarea mortarului
pe peretii buncarului .La constatarea unor defectiuni ce au putut sa apara in timpul procesului de
productie, este anuntat seful punctului de lucru sau mecanicul ce se ocupa de intretinerea si repararea
masinii.

Agregatul de torcretat acopera suprafetele betonului cu un strat subtire de mortar de ciment pentru a
corecta defectele aparute in timpul turnarii, pentru a realiza un strat impermeabil la suprafata
betonului, pentru a turna panze subtiri sau pentru a repara elemente de constructii din beton armat
deteriorate. Granulatia componentelor mortarului nu va depasi 5 mm. Viteza de proiectare a
amestecului umed este de 90-100 m/s. Agregatul de torcretat se compune din:
 aparatul de torcretat;
 compresor;
 rezervor de apa;
 dispozitiv pentru curatire cu aer;
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 furtun prevazut cu un injector. Deplasarea se face prin tractare .

Dupa terminarea operatiei de torcretare, agregatul se va spala interzicandu- se cu desavarsire lasarea
mortarului sau betonului pe peretii.La constatarea unor defectiuni ce au aparut in timpul procesului de
productie, se anunta seful punctului de lucru sau mecanicul ce se ocupa de intretinerea si repararea
agregatului.

Transportorul mobil cu bandă se foloseste la transportul materialelor varsate sau in bucati pe
orizontala sau in plan inclinat. Are lungimea benzii de 15 m pe o latime de 500 mm.Se compune din:
 covor din cauciuc pe care se aseaza materialele;
 rolele pe care circula banda;
 tambur de actionare a benzii manevrat de un reductor pus in miscare de un motor electric;
 sasiul transportorului este o constructie sudata;
 dispozitiv de inclinare a sasiului.

Dupa terminarea lucrului, se curata toate piesele componente ale benzii transportoare iar in cazul
cand perioada de stagnare este mai lunga, piesele vor protejate cu o pelicula fina de ulei de
in.Deplasarea se face prin tractare.
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Transportorul elicoidal se intrebuinteaza la transportul continuu al materialelor pulveru-lente pe distante mici.
Se compune din:
1. jgheab metalic;
2. arbore tubular pe care se sudeaza o banda elicoidala (melc);
3. lagare de sprijin pentru arbore;
4. palnie prin care se face incarcarea materialului;
5. gura de descarcare la celalalt capat al transportorului;
6. mecanism de actionare a melcului.
Are o lungime de 3-5 m si turatie a arborelui elicoidal de 60 -200 rot /min.Transportul se face pe orizontala, inclinat sau vertical.Dupa terminarea lucrului, se curata toate piesele componente ale
transportorului iar in cazul cand perioada de stagnare este mai lunga, piesele vor protejate cu o
pelicula fina de ulei de in.
Autocamioanele transporta materialele de la fabrici la depozitele firmelorsi de aici pe santier la punctele
de lucru. Ele pot fi cu: Ele pot cu:


platforma fixa;



platforma basculanta (auto-basculante).

Au sistem de deplasare propriu prevazut cu toate instalatiile nece-sare, montate pe un sasiu cu bena
utilizata la incarcarea materialelor.Dupa aprovizionare, benele vor maturate si spalate iar de intretinerea
autocamioanelor se vor ocupa soferi deserventi.

Tractoarele
sunt folosite la remorcarea diferitelor masini, utilaje si instalatii care nu au sistem de deplasare propriu.
Sistemul de deplasare poate pe:


roti;



senile.
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Pe tractoare se pot monta diferite echipamente ce dau posibilitatea mecani-zarii lucrarilor de
terasamente (buldozer, screper, incarcator etc). De spalarea si intretinerea tractorului se va ocupa
tractoristul.

Remorcile ; sunt platforme montate pe roti si pot fi :


fixe (treilare) utilizate la transportul sarcinilor grele si voluminoase;



basculabile.

Semiremorcile ; folosite la transportul materialelor in vrac (var, ciment etc);Cimentrucul este o
semiremorca pentru transportul materialelor in vrac. Dupa aprovizionare, benele si platformele
remorcilor vor fi maturate si spalate iar intretinerea va facuta de catre soferul deservent.
Circularul folosit la debitarea materialului lemnos si a materialelor de zidarie. Se compune din:


cadru metalic;



motor electric prevazut cu o fulie;



panza de circular;



dispozitiv pentru stabilirea distantelor de debitat



dispozitiv de siguranta.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Se va matura si transporta rumegusul iar de partea de intretinere se va ocupa mecanicul de intretinere

ce deserveste santierul.
Maşina de găurit cu percuţie; folosita la practicarea gaurilor in diferite materiale (lemn, beton, metal
etc)La terminarea lucrului, se va sterge cu o carpa uscata, se va demonta burghiul dupa care se va pastra

intr-o cutie speciala.
Polizorul manual utilizat la ascutirea sculelor, slefuirea suprafetelor, debitarea materialelor.Este
prevazut cu un disc abraziv de duritate mare. La terminarea lucrului se va sterge cu o carpa uscata dupa
care se va pastra intr-o cutie speciala.

U t i l a j e p e n r t u c o n s t r u c ţ i i : Betoniera (malaxorul) se foloseste la prepararea mortarului
asigurand o amestecare uniforma si rapida. Se compune dintr-o cuva actionata de un motor electric prin
intermediul unei coroane dintate. Descarcarea se face manual cu ajutorul unui volan. Capacitatea
betonierelor poate de 100, 250, 500, 750,1200, 2500 l (litri).
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Dupa terminarea procesului de malaxare, resturile de mortar sau beton vor spalate de pe peretii
betonierei.La constatarea unor defectiuni ce au putut sa apara in timpul procesului de productie, este
anuntat seful punctului de lucru sau mecanicul ce se ocupa de intretinerea si repararea betonierei.

Macaraua turn ; asigura transpotrul pe orizontala si verticala a elementelor de constructii. Ridica sarcini
intre 5-10 t (tone). Se compune din urmatoarele subansamble:


platforma fixa;



platforma rotitoare;



turnul macaralei;



bratul sau sageata macaralei;



cabina de comanda;



mecanismul pentru ridicarea sarcinii;



mecanismul pentru inclinarea bratului;



mecanismul pentru rotirea si deplasarea macaralei;



aparatajul pentru comanda si reglarea macaralei.

Macaraua este deservita de un macaragiu autorizat iar daca zidarii au si cali carea de legator de sarcina,
pot ajuta macaragiul la legarea sarcinilor in carligul de macara precum si la transmiterea semnalelor de
dirijare.De curatarea si intretinerea macaralelor se va ocupa macaragiul deservent.
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Automacarale sunt macarale montate pe un sasiu de autovehicul ce asigura o deplasare rapida.
Actionarea mecanismelor macaralei se face de la motorul autovehiculului sau de la un motor montat
separat pe platforma rotitoare a macaralei. Automacaralele au capacitati de ridicare de peste 100 t
(tone) si inaltime de ridicare pana la 50 m. De curatarea si intretinerea automacaralelor, se va
ocupa macaragiul deservent care va fi autorizat.

Macaraua fereastră constituita dintr-un troliu actionat de un motor electric. Este destinata sarcinilor
mici ce urmeaza a plasate la golurile din pereti.La terminarea lucrului, se curata prin stergere cu o carpa,
dupa care se va proteja cu o folie din plastic impotriva intemperiilor.
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Încărcătoare sunt masini autopropulsate care executa manipularea materialelor sub forma de bucati,
ambalate sau in vrac, le transporta pe orizontala pe distanta mica dupa care le depun e prin cadere, e
prin stivuire folosindu-se pentru acest scop de o cupa sau de un sistem de furci.De curatarea si
intretinerea incarcatoarelor se va ocupa mecanicul deservent.
Instalaţii pentru construcţii:
Ascensorul ; executat in doua tipuri:
 Ascensorul de materiale folosit pentru inaltimi mici si sarcini intre 150-750 kg. Se
compune din:
•
cadrul inferior;
•
turnul sau catargul de ridicare;
•
mecanismul de actionare;
•
platforma de incarcare transport;
•
tronsoane;
•
accesorii.
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Ascensorul de materiale si persoane se foloseste pentru inaltimi mari si sarcini
pana la 75t.

Se monteaza la exteriorul cladirii si se compune din:
 mecanism de actionare;
 cabina;
 contragreutati deplasabile;
 catarg;
 dispozitive de ancorare;
 statie de baza;
 tronsoane.
La terminarea lucrului, se va curata platforma pentru materiale si persoane iar in cazul in care se
constata ca au aparut defectiuni, este anuntat seful punctului de lucru.

Troliile ; sunt mecanisme pentru transportul pe verticala sau orizontala a sarcinilor putand lucra
independent sau in componenta unor masini de ridicat. Ele pot actionate manual sau mecanic.


•
•
•
•

Troliul manual se compune din:

toba din tabla sudata;
coroana dintata solidarizata pe toba;
cablu de ridicare a sarcinii;
manivele;
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 Troliul mecanic (1t) se compune din:
•
sasiu;
•
mecanism de actionare;
•
sistem de franare;
•
limitator de cursa.
La terminarea lucrului se va curata prin spalare si stergere iar in cazul in care se constata ca au aparut
defectiuni, este anuntat seful punctului de lucru sau mecanicul de intretinere.

Schele sunt constructii cu carecter provizoriu dar de care depinde buna desfasurare a procesului de
productie a lucrarilor de pe santier. Ele se executa din piese de lemn sau metal astfel asamblate incat sa
asigure la nivelul dorit platformei de lucru care sa permita circulatia muncitorilor si depozitarea
materialelor. Se impart in doua categorii;


Schele confectionate pe santier (nedemontabile) a caror fasonare si montare se
executa pe santier;



Schele de inventar (demon- tabile), la care piesele componente sunt tipizate si
executate in ateliere spe- cializate ramanand ca la punctul de lucru sa e numai
montate.

La terminarea lucrarilor, schelele se demonteaza, se curata si se protejeaza cu substante anticorozive iar
elementele de legatura (bratari, suruburi, piulite etc.) sunt pastrate in ulei ars pentru a se impiedica
oxidarea.
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Staţiile de betoane şi mortare . Sunt instalatii complexe pentru prepararea mortarelor si betoanelor in
cantitati cuprinse intre 15.000 si 100.000 mc/an.
Partile componente ale unei astfel de statii sunt:
 malaxorul care transporta si malaxeaza agregatele;
 dozator de ciment sau var;
 draglina pentru manipularea agregatelor;
 dozator de agregate;
 siloz ciment sau var;
 transportor cu melc;
 contor de apa montat in instalatie de apa;
 centrala de abur pentru lucrul pe timp friguros.
Dozarea apei, cimentului sau varului se face automat iar dozarea agregatelor se face manual. Statia este
deservita de catre un mecanic specializat care se ocupa atat de prepararea betonului si mortarului cat si
de intretinere si reparare.

Bibliografie:
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1.

Masini utilaje si Instalatii pentru constructii - autori: V. Ceusesc, D. Plesoianu, V. Seritan.

2.

Constructii si tehnologia lucrarilor - autori: R. Constantinescu, C. Pavel, V. Voinescu
Intrebari

1.
Care sunt unitatile de masura folosite in domeniul constructiilor?
2.
Care sunt instrumentele de masura pentru dimensiuni?
3.
La ce foloseste bolobocul?
4.
La ce foloseste rul cu plumb?
5.
La ce foloseste furtunul de nivel?
6.
Cu ce se veri ca unghiurile?
7.
Cu ce se stabileste aliniamentul randului de caramizi?
8.
Care sunt sculele pe care zidarul le foloseste la zidit si tencuit ?
9.
In ce se face prepararea manuala a mortarului?
10.
Cu ce se face prepararea mecanizata a mortarului?
11.
Ce masini si utilaje se folosesc pentru transportul materialelor pe orizontala si verticala?
12.
Cu ce se transporta mortarul de la statia de betoane la punctul de lucru?
13.
Ce este cimentrucul?
14.
Cu ce sunt manipulate materialele voluminoase in cazul in care la punctul de lucru nu
exista sursa de energie electrica?
15.
Cu ce se prepara betonul si mortarul in cazul in care sunt necesare cantitati mai mari?
TESTUL 1 DE AUTOEVALUARE

La propozitiile de mai jos folositi literele A (adevarat) sau F (fals) pentru a preciza tipul a rmatiei:
1.
Pentru masurarea lungimilor se foloseste metrul si ruleta. A/F
2.
Orizontalitatea zidului de caramida se stabileste cu ajutorul rului
cu plumb. A/F
3.
Verticalitatea zidului este data de furtunul de nivel.
A/F
4.
Tuburile din sticla ale furtunului de nivel au culoarea neagra.
A/F
5.
Prepararea mortarului se face mecanizat cu ajutorul
betonierei sau manual in varnita.
A/F
6.
Protejarea suprafetelor metalice se face prin acoperirea
suprafetelor cu o pelicula de substanta anticoroziva.
A/F
7.
Transportul materialelor pe verticala se face cu macaraua,
ascensorul, banda transportoare, macaraua fereastra, scripeti etc.
A/F
8.
Taierea caramizilor se face cu ciocanului zidarului, circularul
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sau cu polizorul manual.
A/F
9.
Rostuitoarele se utilizeaza la formarea unui rost placut
intre caramizi. A/F
10.
Materialele in vrac (var, cimen) se transporta cu cimentrucul
A/F
11.
Pentru practicarea gaurilor in lemn, beton, metal, caramida
se utilizeaza masinile de gaurit rotopercutante. A/F 1 2. Debitarea elementelor din lemn se face cu
ajutorul erastraului
A/F
Raspunsuri la intrebari:
1A, 2F, 3F, 4F, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A

TESTUL 2 DE AUTOEVALUARE
Completati spatiile libere utilizand cuvinte potrivite.
1.
Metrul este confectionat din lemn, plastic sau otel si se foloseste la masurarea
............................................
2.
Ruleta este panglica metalica cu dimensiuni de 1, 2, 3, 5,10,15, 25 m, montata intr-o cutie
folosita la stabilirea ............................................
3. Bolobocul este un instrument de veri care a ......................................
si ......................................
4. Furtunul de nivel se foloseste la stabilirea ........................................... si lucreaza pe principiul vaselor
comunicante.
5. Coltarul serveste la ..................................... si .....................................
unghiurilor drepte.
6. Abstecul foloseste pentru a pastra si ..................................... in timpul lucrului, linia fetei si nivelul
orizontal al randurilor de caramida.
7. Mistria se foloseste la ..................................... si .................................
mortarului pe zidul de caramida precum si la tencuit.
8.
Rostuitoarea se utilizeaza la ..................................... formei rosturilor create intre caramizi.
9.
Targa este executata din lemn si folosita la ..................................... manual al materialelor.
10.
Autobetoniera se foloseste la ..................................... si transportul mortarului la distante
mari.
11. Transportorul cu banda se foloseste la ................................................. materialelor pe orizontala sau
in plan inclinat.
12. Varnita are doua compartimente si este folosita la ............................... si depozitarea mortarului.
1.
Metrul este confectionat din lemn, plastic sau metal si se foloseste la masurarea
dimensiunilor.
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2.Ruleta este panglica metalica cu dimensiuni de 1, 2, 3, 5,10,15, 25 m, montata intr-o cutie.
3.Bolobocul este un instrument de veri care a orizontalitatii si verticalitatii.
4.Furtunul de nivel se foloseste la stabilirea nivelului orizontal si lucreaza pe principiul vaselor
comunicante.
5.Coltarul serveste la veri carea si trasarea unghiurilor drepte.
6.Abstecul se foloseste pentru a pastra si veri ca in timpul lucrului, linia fetei si nivelul orizontal al
randurilor de caramida.
7.Mistria se foloseste la punerea si intinderea mortarului pe zidul de caramida precum si la tencuit.
8.Rostuitoarea se utilizeaza la aranjarea formei rosturilor create intre caramizi.
9.Targa este executata din lemn si folosita la transportul manual al materialelor.
10.Autobetoniera se foloseste la prepararea si transportul mortarului la distante mari.
11.Transportorul cu banda se foloseste la transportul materialelor pe orizontala sau in plan inclinat.
12.Varnita are doua compartimente si este folosita la prepararea si depozitarea mortarului.
TEMA: IDENTIFICAREA INSTRUMENTELOR DE MASURA SI CONTROL
Intalneste-te cu instructorul tau pentru a-ti da relatii in privinta executarii proiectului;
A.Recunoaste instrumentele de masura si control folosite la lucrarile de zidarie.
B.Spune care este rolul instrumentelor de masura si control folosite la lucrarile de zidarie.
C.Arata modalitatile de curatare si pastrare a instrumentelor de masura si control folosite la lucrarile de
zidarie.
Acest test de evaluare practica va avea loc in atelier.
TEST DE EVALUARE PRACTICA
TEMA: IDENTIFICAREA MASINILOR, UTILAJELOR SI INSTALATIITOR FOLOSITE LA LUCRARILE DE
CONSTRUCTII;
Intalneste-te cu instructorul tau pentru a-ti da relatii in privinta executarii proiectului;
A.
Recunoaste masinile, utilajele si instalatiile folosite la lucrarile de constructii.
B.
Spune care este rolul masinilor, utilajeior si instalatiilor folosite ia lucrarile de constructii.
C.
Arata modalitatile de curatare si pastrare a masinilor, utilajelor si instaiatiilor folosite la
lucrarile de constructii.
Acest test de evaluare practica va avea loc in santier.
TEST DE EVALUARE TEORETICA

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

La propozitiile de la 1 la 6, incercuiti raspunsul corect:
1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
2.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
3.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
4.
A.
B.
C.
D.
5.
A.
B.

Instrumentele de masura si control utilizate la lucrarile de zidarie si tencuieli sunt:
metrul;
ruleta;
sublerul;
rul cu plumi
echierul;
bolobocul.;
micrometrul.
Sculele si uneltele folosite la zidit si tencuit sunt:
mistria;
canciocul;
ciocanul zidarului;
tesla;
securea;
mahalaua;
dispozitivul de batut cuie;
lopata-cancioc;
dreptarul;
targa;
drisca;
rostuitorul.
Masini, utilaje si instalatii folosite la lucrarile de zidarie si tencuieli:
betoniera;
autobetoniera;
macaraua turn;
macaraua fereastra;
banda transportoare;
mahalaua;
ascensorul;
masina de tencuit;
masina de torcretat.
Prepararea mortarului se poate face cu:
betoniera;
autobetoniera;
varnita;
statiile de betoane.
Unitatile de masura folosite in domeniul constructiilor sunt:
milimetrul;
centimetrul;
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C.
metrul;
D.
decimetrul.
6.
Instrumentele de masura pentru dimensiuni sunt:
A.
metrul;
B.
ruleta;
C.
bolobocul;
D.
rul cu plumb;
E.
furtunul de nivel.
La intrebarile de la 7 la 17 raspundeti in scris.
7.La ce foloseste bolobocul?
8.La ce foloseste rul cu plumb?
9.La ce foloseste furtunul de nivel?
10.Cu ce se veri ca unghiurile?
11.Care sunt sculele pe care zidarul le foloseste la zidit si tencuit?
12.In ce se face prepararea manuala a mortarului ?
13.Cu ce se face prepararea mecanizata a mortarului?
14.Ce masini si utilaje se folosesc pentru transportul materialelor pe orizontala si verticala?
15.Ce este cimentrucul?
16.Cu ce sunt manipulate materialele voluminoase in cazul in care la punctul de lucru nu exista sursa de
energie electrica?
17.Cu ce se prepara betonul si mortarul in cazul in care sunt necesare cantitati mai mari?
La propozitiile de mai jos folositi literele A (adevarat) sau F (fals) pentru a preciza tipul afirmatiei:
18.Pentru masurarea lungimilor se foloseste metrul si ruleta. A/F
19.Orizontalitatea zidului de caramida se stabileste cu ajutorul firului cu plumb. A/F
20.Verticalitatea zidului este data de furtunul de nivel. A/F
21.Tuburile din sticla ale furtunului de nivel au culoarea neagra. A/F
22.Prepararea mortarului se face mecanizat cu ajutorul betonierei sau manual in varnita.
A/F
23.Protejarea suprafetelor metalice se face prin acoperirea suprafetelor cu o pelicula de substanta
anticoroziva. A/F
24.Transportul materialelor pe verticala se face cu macaraua,ascensorul, banda transportoare,
macaraua fereastra, scripeti etc. A/F
25.Taierea caramizilor se face cu ciocanului zidarului sau cu polizorul manual. A/F
26.Rostuitoarele se utilizeaza la obtinerea unui forme(ornament) placut intre caramizi. A/F
27.Materialele in vrac (var, cment) se transporta cu cimentrucul.
A/F
28.Pentru practicarea gaurilor in lemn, beton, metal,caramida se utiluizeaza masinile de gaurit
rotopercutante .
A/F
29.Debitarea elementelor din lemn se face cu ajutorul fierastraului
A/F
4. Asigurarea calitatii lucrărilor
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Pentru a realiza produse şi servicii de calitatea trebuie să existe un mod eficient de administrare a
tuturor proceselor din cadrul organizaţiei, respective un management al calităţii.
Managementul calităţii înseamnă evaluarea reală a potenţialului şi îmbunătăţirea performanţei, nu
crearea unei impresii bune în contextul mediului extern al organizaţiei.
Prin managementul calităţii se înţelege un ansamblu de activităţi coordonate şi monitorizate pentru a
orienta şi a ţine sub control o organizaţie din perspectiva stategiei calităţii.
Calitatea în această viziune este şi o problemă de încredere. Responsabilitatea înseamnă, înprimul rând,
rezolvarea problemelor şi apoi căutarea vinovaţilor pentru greşeli.
Corectarea greşelilor este bună, dar mai bună este evitarea lor. Baza pentru implementarea unui system
al calităţii este claritatea şi transparenţa structurilor organizatorice şi a proceselor întreprinderii.
Managementul calităţii nu lasă lucrurile care au influenţă asupra calităţii să meargă de la sine. Factorii
de incertitudine pot să compromită funcţionarea sistemului. Atunci când angajaţii nu ştiu exact cum
decurg procesele în întreprindere este foarte dificilă analiza cauzelor apariţiei erorilor şi identificarea
celor mai potrivite soluţii pentru re zolvarea lor.
Calitatea în viziunea modernă a managementului calităţii înseamnă nu numai corectarea de fiecare dată
a erorilor, ci şi mai ales prevenirea repetării lor.
Un sistem al calităţii bine pus la punct asigură controlul factorilor tehnic, organizator ic şi uman. Printr-o
calitate corespunzătoare se pot fideliza clienţii, lucru extreme de important dacă ţinem cont de faptul
că, atragerea unui client costă de la 5 până la 8 ori mai mult decât păstrarea lui.
Managementul calităţii presupune obţinerea de rezult ate economice şi de calitate printr-o strategie
adecvată,vizând satisfacerea clienţilor şi acţionarilor, precum şi o eficienţă internă. Mijloacele de
realizare presupun un comportament adecvat al angajaţilor, bazat pe valorizarea calităţii, inovaţiei,
lucrului în echipă şi pe o bună motivaţie pentru îndeplinirea scopurilor organizaţiei.
Calitatea este una dintre noţiunile comune care provoacă cele mai multe confuzii în lumea afacerilor
contemporane. Cu toate că s-au propus multe definiţii ale calităţii, ele se structurează, în principal, pe
două direcţii.
Prima direcţie în definirea calităţii din perspectiva managementului calităţii, se referă la
conformitatea cu specificaţiile şi presupune totodată relativa absenţă a defectelor.
A doua direcţie în acest sens, se referă la satisfacerea cerinţelor consumalorilor, ceea ce presupune
măsurarea gradului de satisfacţie al clienţilor prin caracteristicile produsjlui.
Oricare ar fi abordarea managementului calităţii, este necesară o structură şi o organizare a activităţilor.
Sistemul calităţii aplică metode oficiale ale managementului calităţii. Acestea pot fi dezvoltate într -o
concepţie proprie de către organizaţii, dar este mult mai uşor să se aplice nişte principii verificate şi
recunoscute de toată lumea ca eficace.
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Standardele internaţionale din familia ISO 9000 reprezintă un asemenea set de principii şi conţin metode
de referinţă pentru asigurarea calităţii.
Adoptarea unui standard în domeniul managementului calităţii, deşi es:e considerată voluntară, a
devenit din ce în ce mai "obligatorie” pentru aproape toţi producătorii care doresc să intre pe pieţele
Uniunii Europene. Pentru furnizori i de servicii, adoptarea standardelor ISO 9000 a devenit un avantaj de
piaţă. Adoptarea standardului înseamnă implementarea în întreprindere şi certificarea sistemului
calităţii de către un organism de terţă parte care permite organizaţiei să demonstreze clienţilor
conformitatea cu standardul de referinţă.
Prin elaborarea Legii nr. 10/1995,privind calitatea in constructii a fost instituit sistemul calitatii in
constructii in tara noastra.Conform prevederilor acestei legi sistemul calitatii in construcţii re prezintă
ansamblul de structure organizatorice,responsabilitati,regulamente,proceduri si mijloace care concura la
realizarea calitatii construcţiilor in toate etapele de concepere .realizare,exploatare ai postulizare a
acestora.
Conform prevederilor SR ISO 9004/1992 sistemul calitatii reprezintă ansamblul de structuri
organizatorice,responsabilitati, proceduri, procese si resurse,care au ca scop implementarea conducerii
calitatii.Sistemul calitatii trebuie sa funcţioneze astfel incat sa dea increderea corespunzătoare ca:
a) sistemul este bine inteles si eficient
b) procesul satisface asteptarile beneficiarului
c) accentul este pus pe prevenirea problemelor mai degraba decât pe depistarea Io - dupa apariţie.
Sistemul calitatii poate fi schematizat astfel:
COSTURI SATISFACEREA CERINŢELOR BENEFICIARULUI
Conducerea si asigurarea calitatii constituie o componenta principala a sistemului calitatii in constructii
si reprezintă o parte semnificativa a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate. Conducerea si
asigurarea calitatii in constructii cuprind urmatoarele elemente principale de continut:
1. Programul de asigurare a calitatii
c) specificarea controlului,al practicilor si inlesnirea activitatilor de asigurare a calita tii. d)
Furnizarea bazelor documentare pentru audierea sistemuli calitatii;
e) Asigurarea continuitatii sistemului calitatii si a condiţiilor acestuia in timpul modificării
circumstanţelor;
f) Instruirea personalului cu privire la condiţiile referitoare la sistemul calitatii si la metodele de
conformitate;
g) Prezentarea sistemului calitatii pentru scopuri externe,de eexmplu demonstrarea
conformităţii cu ISO 9001 ;9002
sau 9003 ;
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h) Demonstrarea conformităţii sistemului calitatii cu condiţiile calitatii in situatii contractuale.
Continutul manualului
calitatii este descris in SR ISO 10013/1996.
Un sistem al calitatii si un manual al calitatii sunt unice pentru fiecare agent economic.Pentru
implementarea unui sistem al calitatii agentul economic cu activitate in constructii selecteaza
unul din standardele referitoare la sistemu l calitatii si anume SR EN ISO 9001 ;9002 sau 9003
care corespund fiecare unui model de asigurare a calitatii, astfel:
SR EN ISO 9001 - Modelul 1 - pentru activitati de - proiectare
- execuţie
- service
SR EN ISO 9002 - Modelul 2 - pentru activitati de - execuţie
- service
SR EN ISO 9003 - Modelul 3 - activitati de executie(receptie finala).
Orice manual al calitatii trebuie sa identifice funcţiile managementului,sa prezinte saus a faca
referire la sistemul calitatii si la procedurile documentate si sa trateze pe scurt condiţiile
aplicabile ale sta ndardului referitor la sistemul calitatii selectat de către un agent economic.
- Proceduri care sunt expuneri scrise care specifica scopul si domeniul activitatilor agentului
economic in vede rea satisfacerii beneficiarului. Procedurile definesc modul in care activitatile
urmeaza sa fie efectuate,controlate si inregistrate. Procedurile trebuie astfel elaborate incat sa
fie accesibile personalului si intelese de către toti acei care sunt implicaţi in aplicarea acestora.
Procedurile sunt:
a) procedurile de sistem care detaliaza condiţiile referitoare la sistemul calitatii;
b) proceduri tehnice de executie(sau de proces);
c) proceduri administrative(sau operationalae);
d) planul de control al calitatii(PCC);
1. Organizarea aferenta sistemului trebuie sa cuprindă:
- definirea politicii privind calitatea ,a obiectuvelor.a metodelor de conducere si a
responsabilităţilor privind implementarea si funcţionarea conducerii si asigurarii calitatii;
2. Organizarea aferenta sistemului
3. Condiţii referitoare la sistemul calitatii
4. Programul de asigurare a calitatii este concretizat prin urmatoarele documente principale :
- Manualul calitatii este documentul care stabileste politica de calitate.
- identificarea problemelor reale sau potentiale in materie de calitate,stabilirea de soluţii p entru
rezolvarea lor si urmarirea aplicarii acestora ;
- organizarea ,investirea cu autoritate si competentele necesare si asigurarea independentei
compartimentelor si a personalului de asigurare a calitatii si de control al calitatii;
- asigurarea mijloacelor si a resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calitatii si realizarea
obiectivelor acesteia ;
-formarea si instruirea personalului implicat in asigurarea si controlul calitatii;
- analizarea periodica ,de către conducerea unitatii.a conducerii si asigurarii calitatii s ub aspectul
eficacitatii si satisfaceri cerinţelor cerinţelor specificate.
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3.Condiţiile referitoare la sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SE EN ISO seria 9000 sunt
urmatoarele :
Scopurile unui manual al calitatii conform SR EN ISO 10.013/1996 sunt urmatoarele: a) comunicarea
politicii in domeniul calitatii,a procedurilor si a con diţiilor organizaţie; b) descrierea si implementerea
unui sistem al calitatii efectiv;
- responsabilitatea managementului -analiza sistemului.
- sistemul calitatii - documente ;
- analiza contractului;
-controlul proiectării;
-controlul documentelor si al datelor;
- aprovizionare;
- controlul produsului furnizat de client;
- identificarea si trasabilitatea lucrării;
- controlul proceselor;
- inspectii(control) si incercari;
- controlul echipamentelor de inspecţie,masurare ;
- stadiul inspecţiilor (controlului) si al încercărilor;
- controlul (produsului) lucrărilor neconforme ;
- acţiunile corective si preventive ;
- manipularea .depozitarea .ambalarea .consevarea si livrarea ;
- controlul inregistrarilor calitatii;
- auditurile interne ale calitatii;
- instruirea;
- service si urmariea comportării lucrărilor;
- tehnicile statistice;
Aceste condiţii referitoare la sistemul calitatii vor fi adaptate specificului activit atilor si lucrărilor
efectuate de agenţii economici prin proceduri de sistem,proceduri administrative sat proceduri tehnice
specifice.
Pentru fiecare contract incheiat se reţin acele conditi referitoare la sistemul calitatii ce corespund
modelului de asigurare a calitatii adoptat in funcţie de categoria de importanta a construcţiei ce face
obiectul contractului incheiat intre executant si beneficiar.
Corespondenta intre categoria de inporatanta si modelul de asigurare a calitatii - ce trebuie stabilita de
proiectant in acord cu beneficiarul construcţiei - este urmatoarea :
Conform prevederilor regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii,acestea se
aplica in funcţie de categoria de importanta a construcţiilor si de complexitatea si de importanta unor
lucrări astfel:
INTREPR.
Documentele si inregistrarile privind calitatea in constructii
Înregistrările privind calitatea sunt componente ale documentaţiei sistemului calitatii care trebuie
intocmite ţinute la zi si revizuite periodic.
Aceste inregistrari sunt urmatoarele :
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- certificate de calitate,buletine de incercari,certificate de conformitate a calitatii produselor; - proceseverbale de control, rapoarte de verificare si analizare ,procese-verbale de avizare pentru lucrări si
documentaţiile tehnice de proiectare ;
- procese-verbale de lucrări ascunse, ca si pentru fazele determinante - puncte de: oprire - si de recepţii
parţiale,rapoarte de control si verificare privind calitatea,procese-verbale de recepţie finala ;
- rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de acţiuni corective si preventive.
- planuri si rapoarte de audit,analizarea si evaluarea sistemului.
Planurile calitatii.
Planul calitatii este documentul care stabileste practicile specifice calitatii,resursele activitatilor r
efereritoare la un anume produs,proiect sau contract.
Planul calitatii se intocmeste pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea in urmatoarele situatii:
a) Ca parte a sistemului calitatii pentru anumite lucrări sau constructii.
In aceasta situatie multe din documentaţiile necesare planului calitatii exista in mod normal ca o parte a
documentelor sistemului calitatii (manualul calitatii si procedurile documentate ale sistemului).Pentru o
anumita lucrare,ce identifica ac ele elemente care sunt specifice obiectului contractat si se vor intocmi
documentele suplimentare aferente acestora.
b) Ca document de-sine-statator,atunci cand agentul economic nu are implementa: sistemul calitatii
aplicat pe baza
standardelor SR EN ISO seria 9000,dar este specificat in contract In aceasta situatie planul calitatii va
cuprinde condiţiile aplicabile in cazul contractului respectiv(in funcţie de cerinţele beneficiarului si
categoria de importanta a constructiei)s i procedurile documentate aplicabile (proceduri de sistem si
proceduri tehnice de execuţie) Conţinutul planului calitatii.
Un plan al calitatii are in vedere condiţiile referitoare la sistemul calitatii ,si anume :
1. Responsabilitate managementului.Pc trebuie sa identifice persoanele din societate care sunt
responsabile pentru:
-asigurarea ca activitatile cerute prin specificaţiile sistemului calitatii sau contract s unt
planificate,implementate si controlate ;
- comunicarea cerinţelor specifice pentru un anume contract către toti subcontractantii si rezolvarea
problemelor d intre
aceştia
2.Sistemul calitatii - documente.
Documentaţiile necesare planului calitatii exista in mod normal ca o parte a documentelor
sistemului calitatii.
3.Analiza contractului.
Pc trebuie sa indice cum, cand si de către cine cerinţel e specificate in contract trebuie analizate,
înregistrate si modul in care vor fi rezolvate ambiguitatile sau conflictele referitoare la contract.
4. Controlul proiectării.
PC trebuie sa indice :
unde, cum si de către cine procesul de proiectare este realizat,controlat si documentat;
daca beneficiarul este implicat in activitatea de proiectare cum ar fi participarea la analizele
proiectului sau verificarea proiectului.
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5. Controlul
documentelor si datelor PC trebuie sa indice :
documentele si datele aplicabile pentru contract;
modul in care aceste documente vor fi identificate ;
modul in care are loc accesul la aceste documente si cine are acces ;
cum si de către cine va fi realizata analiza si aprobarea acestor documente si date.
6.
Aprovizionarea
PC trebuie sa indice :
toate produsele importante care vor fi aprovizionate, de la cine si cerinţele importante
referitoare la asigurarea calitatii
metodele care vor fi utilizate pentru a evalua,selecta si control a subcontractantii.furnizorii;
cerinţele referitoare la planurile calitatii,ale subcontractantilor,furnizorilor,daca aces.te
planuri sunt corespunzătoare.
-

7. Controlul
produsului furnizat de client PC trebuie sa indice :
modul in care produsele furnizate de c ătre client sunt identificate si cotrolate ;
metodele de verificare a acestor produse daca indeplinesc cerinţele specificate ;
metodele folosite pentru a trata produsele neconforme.

8.
Trasabilitatea
si identificarea lucrării PC trebuie sa indice :
modul in care cerinţele de trasabilitate contractuale sunt cuprinse in documentele de lucrul
ce inregistrari referitoare la cerinţele de trasabilitate trebuie intreprinse si cum vor fi acestea
controlate si distribuite.
9. Controlul procesului
Planul trebuie sa indice modul in care procesele de producţie, instalare si service v or fi controlate
pentru a da siguranţa ca sunt îndeplinite cerinţele specificate.
PC trebuie sa includă dar sa nu se limiteze la :
proceduri caracteristicile documentatele sistem si tehnice de execuţie);
fazele tehnologice ale executării construcţiei;
metodele ce vor fi utilizate pentru a urmări si controla procesele ;
criterii de accesibilitate pentru execuţia lucrării;
utilizarea proceselor speciale,echipamente si forţa de munca calificat iva ;
unelte, tehnici si metode ce vor fi folosite pentru indeplinirea cerinţelor specificate in contract.
10.Inspecţii si incercari
PC trebuie sa indice:
oricare inspecţie semnificativa sau plan de incercare;
modul in care se va verifica conformanta produsului (lucrării) subcontractantului fata de
cerinţele specificate;
daca fiecare inspecţie si punct de incercare este localizat in secvenţa procesului de execuţie ;
ce caracteristici tehnice inspectate si testate in fiecare punct, procedurile si criteriile de
acceptare care vor fi utilizate,oricare alte instrumente .tehnici sau personal calificat necesar;
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daca beneficiarul a stabilit punctele de verificare si supraveghere pentru procesul de execuţie
(fazele determinante).
daca inspecţiile sau incercarile sunt cerute a fi asistate sau realizate de către autoritati
reglementate (inspecţie , proiectant,ISCIR);
daca ,unde si cum executantul intentioneaza sau i se cere de către client sau autoritati
reglementate de a apela la o a treia parte o pentru a realiza :
incercari tip;
-incercari asistate -verificarea produsului -validarea produsului
-certificarea produsului,procesului sau personalului.
11.Controlul inspecţiei,măsurătorii si echipamentului de incercare
PC trebuie sa indice sistemul de control care va fi ut ilizat pentru inspecţie,masurare si
echipamentulde incercare care se va folosi pentru proces (lucrare).
12.Stadiul inspecţiilor si incercarilor
PC va indica cerinţele si metodele specifice pentru identificarea stadiului inspecţiei si incercarii asupra
produsului,documentelor si a datelor.
13. Controlul produsului neconform
PC trebuie sa indice modul in care sunt identificate si controlate produsele (lucrările ) neconforme
pentru a preveni utilizarea greşita pana la luarea unei decizii corecte.
14. Acţiune preventiva si corectiva;PC trebuie sa indice acţiunile preventive si corective si desfasurarrea
activitatilor care sunt specifice pentru produs,proiect sau contract in scopul de a evita apariţia sau
repetarea neconformitatilor.
15. Manipularea ,depozitarea,ambalarea,conservarea si livrarea, PC trebuie sa indice modul in care
trebuie realizate cerinţele specifice pentru manipulare, depozitare implementare si livrare.
Controlul înregistrării calitatii.
PC trebuie sa indice :
ce inregistrari trebuie pastrate ,cat timp si de către cine ;
care sunt cerinţele legale sau reglementate si modul in care acestea trebuie satisfa;ute ;
care este forma inregistrarilor ce se vor face ;
care sunt cerinţele legate de depozitare,retragere si confidenţialitate care trebuie indeplinite ;
care sunt metodele care vor fi utilizate pentru a da siguranţa ca înregistrările sunt disponibile
atunci cand acestea sunt solicitate ;
care sunt inregistrarile ce trebuie predate beneficiarului,cum si prin ce mijloace.
16. Auditurile calitatii..PC va indica natura si extinderea auditurilor calitatii necesare a fi întreprinse si
modul in care vor fi utilizate rezultatele pentru a corecta si preveni repetarea neconformitatilor care
afecteaza procesul de execuţie.
18.Instruire.PC trebuie sa stabileasca toate instruiiie specifice necesare pentru personalul care executa
lucrarea,precum si modul in care este indeplinita si înregistrata aceasta instruire.
19.Service-ul.Daca service-ul este o cerinţa specificata .planul trebuie sa indice modul in care
executantul in tentioneaza sa asigure conformitatea cu cerinţele de service aplicabile.
5. Executarea lucrărilor de demolare
Autorizaţie Demolare Clădire Proceduri
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Obţinerea avizelor necesare autorizarii executarii/desfiintarii unei constructii
OBŢINEREA AVIZELOR NECESARE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII/DESFIÎNTĂRII UNEI
CONSTRUCTII
Pentru a putea obţine autorizaţia de executare sau desfiinţare a unei constructii, investitorul tr ebuie sa
obtina in prealabil o serie de aprobari de la furnizorii de utilitati. Aceste aprobari (avize) sunt stabilite
prin certificatul de urbanism.
Cele mai importante avize sunt:
-

avizul RGAB de gospodărire a apelor;
avizul RADET pentru energia termica;
avizul CONEL pentru energia electrica;
avizul PSI de aparare contra incendiilor;
avizul sanitar;
avizul DISTRIGAZ;
avizul pentru apararea civila, unde e cazul;
avizul pentru mediu;
avizele experţilor, unde e cazul;
alte avize necesare pentru situatii specifice.
MODULUL 3
1.

Preparea mortarelor pentru zidarii si tencuieli. Stingerea varului:

Agregate naturale pentru mortare si betoane
Agregatele naturale sunt acele materiale care impreuna cu liantii (var, ciment, etc.) si cu apa, prin
omogenizare, dau nastere la mortare si betoane.
Principalele agregate naturale utilizate la prepararea mortarelor si betoanelor sunt nisipul, pietrisul si
balastul dupa ce, in prealabil, au fost trecute printr-un proces de concasare-spalare si sortate.
In urma sortarii agregatelor, si in functie de granulatia acestora, se obtin urmatoarele sorturi:
-

sort 0 – 3 mm (nisip);

-

sort 3 – 7 mm (margaritar);

-

sort 7 – 15 mm;

-

sort 30 – 70 mm;

-

balast 0,2 – 70 mm.

Agregatele se obtin prin excavare sau dragare din cariere, rauri, lacuri, mari etc.
Datorita continutului de saruri, nisipul mare se utilizeaza in constructii numai cu aviz de laborator.
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Agregatele pentru constructii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-

sa fie curat, sa nu contina argila sau resturi organice. Nisipul care lasa urme de impuritati dupa
frecarea intre palme se va spala inainte de a introdus in opera;

agregatelor

.fig1. “Figura” pentru masurarea volumului

sa provina din roci rezistente deci sa fie aspru la pipait iar la frecarea intre degete sa scartaie;
- granulele trebuie sa aiba o forma rotunjita pentru a se asigura prepararea si turnarea
usoara a betoanelor.
Depozitarea agregatelor in santier se face pe platforme plane, bine curatate si cu o usoara panta
ce perrmite scurgerea apelor. Ele sunt asezate e sub
forma de volume geometrice regulate denumite guri de agregate ( g. 1), e in silozuri din scanduri.
Intr-o gura de agregate cu baza de 1 mp si inaltimea de 1,20 – 1,30 m se poate depozita o cantitate de
1,00 – 1,20 mc nisip.
In general agregatele se masoara prin calcularea volumului “la gura”, “la siloz”, “la autocamion” sau
“la vagon”. Un autocamion de trei tone contine circa 2 mc iar un vagon de 10 t contine circa 6 mc
agregat.
Balastul este amestecul natural de nisip si pietris, componenta granulatiei
ind variabila. Balastul de buna calitate contine granule intre 0,2 – 7 mm in proportie de 1/3 din
cantitatea totala iar marimea granulelor sa nu depaseasca 70 mm.
La prepararea betoanelor simple se folosesc agregate cu granulatia pana la 30 mm. Pentru
betoane armate se utilizeaza agregate cu granulatia pana la 15 mm.
forma de volume geometrice regulate denumite guri de agregate ( g. 1), e in silozuri din scanduri.
Intr-o gura de agregate cu baza de 1 mp si inaltimea de 1,20 – 1,30 m se poate depozita o cantitate de
1,00 – 1,20 mc nisip.
In general agregatele se masoara prin calcularea volumului “la gura”, “la siloz”, “la autocamion” sau
“la vagon”. Un autocamion de trei tone contine circa 2 mc iar un vagon de 10 t contine circa 6 mc
agregat.
Balastul este amestecul natural de nisip si pietris, componenta granulatiei
ind variabila. Balastul de buna calitate contine granule intre 0,2 – 7 mm in proportie de 1/3 din
-
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cantitatea totala iar marimea granulelor sa nu depaseasca 70 mm.
La prepararea betoanelor simple se folosesc agregate cu granulatia pana la 30 mm. Pentru
betoane armate se utilizeaza agregate cu granulatia pana la 15 mm.
materiale de legatura (lianti)
Prin materiale de legatura sau lianti se inteleg materialele care in amestec cu apa, se intaresc dupa un
anumit timp avand proprietatea de a lega in ele diverse produse cum ar legarea agregatelor care intra in
componenta mortarelor sau a betoanelor.
Liantii minerali utilizati in cosntructii sunt:
- liantii naturali, ce se gasesc in natura cum ar argila;
- liantii arti ciali, produsi pe cale industriala cum sunt varul, cimentul si ipsosul;
Dupa modul de intarire, liantii se clasi ca astfel:
- lianti aerieni, varul si ipsosul care se pot intari si nu numai in aer liber. Lucrarile executate pe baza
de lianti aerieni nu sunt rezistente la actiunea apei;
- lianti hidraulici sunt cimentul si varul hidraulici care se intaresc atat in mediu uscat cat si in mediu
umed. Lucrarile executate pe baza de lianti hidraulici, dupa intarire sunt rezistente la actiunea
apei.
Argila
Este un liant natural care in amestec cu nisipul si apa da nastere la un mortar utilizat la executarea zidariilor in mediul satesc. Din argila se poate prepara o pasta plastica ce are rol de plasti ant, daca este adaugat la mortarele din ciment.
Varul pentru constructii
Este un liant aerian utilizat la prepararea mortarelor pentru zidarii si tencuieli, precum si adaos plasti ant
pentru betoane.
Varul aerian se obtine din calcar (piatra de var), prin ardere la temperaturi inalte (100 – 1200o), in cuptoare speciale, in mod uniform pentru ca varul sa nu contina bulgari de var nears.
In cazul in care piatra de var contine si alte materiale in afara de calcar, se obtine un var de culoare albacenusie, numit var slab, de o calitate inferioara, iar cand piatra de var are un continut mare de calcar, se
obtine un var de culoare alba denumit var gras, de calitate superioara. Varul se livreaza astfel:
- var in bulgari numit si var nestins;
- var pasta numit si var stins;
- var macinat.
Pentru varul sub forma de bulgari sau var macinat este necesara efectuarea operatiei de stingere.
Varul pentru constructii se produce in doua calitati: calitatea I si calitatea II. Varul bulgari se transporta
in vrac, in containere sau in saci de hartie bitumata, el va ferit de umezeala prin depozitare in spatii
inchise si pardosite. Varul pasta se transporta in cutii, containere si camioane basculante. El se poate
pastra in gropi de var acoperite cu un strat de nisip.
Ipsosul
Este un liant aerian, care se obtine prin arderea gipsului in cuptoare speciale.
Ipsosul de constructie
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Se obtine prin arderea gipsului la temperatura de 180 – 200oC si prezinta culoarea alba-cenusie sau galbuie. Se utilizeaza la prepararea mortarelor pentru tencuieli si gletuiri. Priza si intarirea ipsosului incepe
dupa 3 – 4 min si se termina dupa 6 – 30 min. In timpul prizei si intaririi are loc marirea volumului avand
loc si o degajare de caldura.
Ipsosul de modelat
Numit si ipsos albastru, serveste la executarea ornamentelor si a lucrarilor
ne avand culoarea alba.
Ipsosul de stucatura
Numit si ipsos de alaunat, serveste la executarea lucrarilor de stucatura (imitatii de marmura), ind de
culoare alba sau cenusiu deschisa.
Ipsosul de pardoseli
Numit si anhidrit, se obtine prin arderea gipsului la temperatura de 900 – 1000oC.
Pe santier, ipsosul se transporta in saci de hartie, depozitarea facandu- se in spatii inchise, prevazute cu
pardoseli, evitandu-se umiditatea deoarece ipsosul este atacat de aceasta.
Cimentul
Este un liant mineral, produs pe cale arti ciala prin arderea unui amestec de roci (marne calcaroase)
in cuptoare speciale la temperaturi de circa 1400oC. Prin ardere se obtine produsul numit clincher
care prin macinare da nastere la praful de ciment. Acesta se livreaza sub forma unor pulberi ne, din
care, prin amestecare cu apa, se obtine o pasta plastica. Aceasta pasta trece din stare plastica in stare
solida, ca urmare a fenomenelor chimice care se produc in timp, sub actiunea apei.
Trecerea cimentului de la starea platica la starea solida are loc in doua etape:
- prima etapa numita priza cimentului dureaza cateva ore (in functie de sortul cimentului), pasta
de ciment isi pierde plasticitatea iar priza cimentului este insotita de o mare degajare de caldura;
- etapa a doua, numita intarirea cimentului, dureaza o perioada mai indelungata si se carcaterizeaza prin faptul ca pasta de ciment devine solida iar rezistenta cimentului creste continuu.
Cea mai importanta caracteristica a cimentului este marca acestuia care se exprima in Kgf/cm2 si arata
rezistenta de rupere la compresiune stabilita asupra unui cub cu latura de 7,07 cm confectionat din mortar de ciment si nisip dupa 28 de zile. Temperatura la care se pastreaza cuburile este de 15oC.
Cimentul portland
Se obtine prin macinarea na a clincherului portland, obtinut prin arderea pana la topire partiala a unui
amestec dozat si omogenizat de materii prime in care predomina oxidul de calciu si bioxidul de siliciu.
Acesta se fabrica in doua calitati: P400 si P500, ale caror simboluri reprezinta valoarea minima a rezistentei la compresiune dupa 28 de zile.
Cimentul portland cu intarire rapida
Se obtine prin macinarea na a unui clincher de compozitie speciala.
Se fabrica in doua calitati: RIM 200 si RIM 300 si se caracterizeaza prin aceea ca in primele zile, rezistentele mecanice cresc repede ceea ce face ca decofrarea sa se poata face dupa 1-2 zile de la turnare.
Cimentul metalurgic
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Se obtine prin macinarea na a clincherului portland, impreuna cu un adaos de 20 – 30% zgura granulata
de furnal. Se fabrica intr-o singura calitate: M400.
Cimentul metalurgic poate inlocui cu succes cimentul portland. Acest ciment nu se foloseste la turnarile
pe timp friguros deoarece rezistenta in faza initiala si cantitatile de caldura sunt mici, motiv pentru care,
in perioada rece se foloseste cimentul portland.
Cimentul portland cu adaos de zgura granulata de furnal
Se obtine dintr-un amestec de clincherului portland si 6 - 15 % zgura granulata de furnal si se fabrica in
doua calitati: PZ 400 si PZ 500 folosindu- se la turnarea elementelor din beton cu decofrare rapida.
Cimentul alb
Se obtine prin macinarea na a clincherului portland de culoare alba, amestecat cu gipsul necesar pentru
reglarea timpului de priza. Se produce intr-o singura calitate: PA 300 si se foloseste la prepararea
betoanelor si mortarelor pentru pardoseli cu un aspect deosebit.
Depozitarea cimentului
Cimentul se livreaza ambalat in saci de hartie cu greutatea de 50 de kg pe care se marcheaza calitatea si
simbolul acestuia. La intelegerea intre producator si bene ciar, cimentul se poate livra si in vrac.
Pe santier, cimentul se depoziteaza in magazii inchise, cu pardoseli duble, izolate impotriva umiditatii.
Pardoseala este ridicata la minimum 0,30 m deasupra solului.
Sacii de ciment suprapusi pe cel mult 10 randuri. Intre stive si peretii exteriori ai depozitelor se va lasa
un spatiu liber de circa 0,50 m iar intre stive se va lasa spatiu de circulatie ( g. 14).
Cimentul este aprovizionat pe santier in vagoane sau autocamioane acoperite. Cimentul livrat in
vrac se depoziteaza in magazii sau in silozuri.
Pregătirea materialelor componente
Varul adus sub formă de bulgări trebuie stins pe şantier. Stingerea se poate face manual sau mecanizat.
Metoda se aplică în şantierele mici, izolate unde stingerea se face în varniţă de unde laptele de var curge
în groapa de var. Fundul varniţei este aşezat pe un strat de nisip cu grosimea de 5 -10 cm şi este uşor
înclinat spre groapa de var.
Peretele varniţei alăturat gropii de var, este prevăzut cu u n şuber (gură de evacuare) închizător care se
poate coborî sau ridica în funcţie de necesităţi. în spatele şuberului este montată o sită deasă care lasă
să treacă numai laptele de var, reţinând corpurile străine.
Apa necesară stingerii este adusă la punctul de lucru printr-o conductă sau cu ajutorul
cisternelor şi depozitată în butoaie.
Stingerea varului se face astfel:
Varul în bulgări se aduce lângă gropa de var cu roaba. Varniţa se umple cu apă până la circa % din
volumul ei după care se introduc bulgării cu ajutorul lopeţii. Peste bulgări se lasă să curgă apă până la
completarea cantităţii de 2,5-3 ori volumul varniţei. Bulgării de var îicep să se desfacă iar apa începe să
fiarbă datorită căldurii dezvoltate prin fierberea varului. în timpul stingerii, varul se amestecă bine cu
sapa de var până când se transformă într-un lichid lăptos şi omogen numit lapte de var. Când acesta nu
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mai fierbe, se ridică închizătorul varniţei, iar laptele de var se scurge în groapa de var, după ce acesta a
trecut prin sit ă. Pitrele rămase: în varniţă se îndepărtează, se închide apoi şuberul după care se reia
operaţia de stingere a varului până la terminarea întregii cantităţi de var - bulgării.
Laptele de var din groapă pierde întreaga cantitate de apă prin absorbire sau evaporare, transformânduse într-o pastă care se îngroaşă din ce în ce mai mult, numit var -paslă.
Dimensiunile gropii de var se aleg în aşa fel încât să fie preluată întreaga cantitate de var achiziţionată
astfel că la o cantitate de 10 t de var -bulgări este necesar un vulum al de 20-27 m3 var-pastă dar pentru
că laptele de var ocupă un volum mult mai mare, este necesar ca groapa în care se va stinge varul să
aibă un volum de aproximativ 30 m3. Dimensiunile unei astfel de gropi sunt: lungime 5 m, lăţime 3 m şi
adâncime 2 m.
Groapa de var nu va fi săpată într-un pământ nisipos deoarece nisipul abspoarbe apa din var. Ea nu se
pardoseşte dar pereţii pot fi îmbrăcaţi cu scânduri grose sau se căptuşesc cu zidărie din cărămidă.
Pentru împiedicarea uscării, varului-pastă se acoperă cu un strat de nisip curat, cu o grosime de 10 -15
cm iar în perioada de iarnă va fi acoperit cu un strat de nisip ci grosimea de 30 -40 cm şi cu scânduri.
Dacă la stingerea varului se foloseşte apă în cantităţi prea mari, căldura degajată p rin stingere nu este
suficientă astfel că varul nu se stinge complet iar cînd apa este puţină, bulgării de var se sfarmă, se
transformă în praf şi varul nu se mai poate stinge.
Cantitatea de apă necesară stingerii varului depinde de proprietatea va -ului de a se stinge mai repede
sau mai încet; cu cât varul se stinge mai repede, cu atât necesită o cantitate mai mare de apă. De aceea
cantitatea de apă se apreciază chiar în timpul stingerii varului, atunci când se amestecă bulgării cu sapa
de var.
Varul pastă se foloseşte atunci când s-a îngroşat suficient. îm momentul când pe suprafaţa pastei de var
au apărut crăpături, atunci varul se poate folosi în cele mai bune condiţii, el fiind complet stins. Se
recomandă ca pentru mortarele de zidărie, varul să fie folosit numai după 14 zile de la stingerea lui în
cazul în care sunt necesare cantităţi mari de var -pastă, stingerea varului se face mecanizat, folosindu –
se instalaţii pentru măcinare şi stingerea varului bulgări. Intr-o astfel de instalaţie, stingerea varului se
face astfel: varul bulgării se transportă cu basculantele, se depozitează sub un şopron de lângă groapa
de var de unde este preluat de către un transportor cu bandă şi, prin intermediul unui buncăr, este
alimentată o maşină pentru stingerea varului ( stingător de var). După ce varul a fost introdus în maşină,
se face alimentarea acesteia cu apă în proporţia necesară în funcţie de cantitatea de var bulgări.
Din camionul basculant varul se descarcă în deposit si este transportat cu bandă alimentează buncărul.
•

mare rapiditate a operaţiilor;

•

uşurează munca muncitorilor;

•

reduce volumul de muncă;
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•

productivitate ridicată (8 -10 m3/h var pastă sau 25-30 m3/h var stins);

•

calitate bună a varului stins.

înainte de prepararea mortarelor, nisipul este supus operaţiilor de excavare, spălare, sortare. Granulaţia
nisipului este între 0-3 mm.Nisipul trebuie să fie curat, adică să nu conţină mai mult de 2 -4% argilă, praf
sau pământ.
Ciuruirea agregatelor se fac e cu ajutorul ciururilor mecanice. Sortarea este procedeul tehnologic prin
care agregatele se rostogolesc pe site sau pe ciururi aşezate în trepte si prevăzute cu găuri care
dau dimensiunile agregatelor sortate (3, 7, 15, 30, 70 mm).
Instalaţiile de sortare pot fi anexe permanente sau suplimentare ale concasoarelor mobile sau constituie
maşini independente destinate separării pe mărimii diferite a agregatelor prelucrate prin concasare sau
provenite direct din cariere sau balastiere.
Ciururile independente pot fi plane sau cilindrice, sunt construite din tablă de: oţel perforat sau site
împletite, formând 1-3 trepte de ciuruire succesive. Datorită mişcării de rotaţie a cilindrilor perforaţi şi a
înclinării lor, materialele mărunte trec prin ochiuri în buncăr iar cele nai mari sunt evacuate pe la
extremitatea inferioară a ciururilor, pe treapta următoare sau în buncărul corespunzător. Ciururile plane
sunt supuse unei mişcări vibratorii care face ca agregatele să treacă mai uşor prin ochiurile sitei.
Spălarea agregatelor se face pentru îndepărtarea impurităţilor (argilă, praf pământ etc). în timpul
ciuruirii, peste agregate este trecut un jet de apă cu presine care are rolul de a spăla agregatele şi
totodată de a prelua partea foarte fină a argilei şi a o duce la un decantor aflat în imediata apropiere.
Compoziţia mortarelor este nisipul amestecat cu un liant în prezenţa apei care au proprietatea de a se
întări după un anumit timp obţinându-se o anumită rezistenţă.
Lianţii folosiţi la prepararea mortarelor sunt: c imentul, varul, ipsosul şi argila. în funcţie de numărul de
lianţi folosiţi, mortarele pot fi:
•

simple, când este folosit un singur liant;

•

mixte, când se folosesc doi lianţi.

Materialele ce intră în componenţa mortarului se amestecă într –o anumită proporţie, calculată în
volume (în părţi) sau în greutate (în Kg). Această proporţie se numeşte dozaj şi se stabileşte printr-o
reţetă dată de laboratorul de şantier în raport cu lucrarea la care trebuie întrebuinţat mortarul, cu
rezistenţa pe care trebuie să o capete acesta după întărire şi în raport cu condiţiile climatice.
Mortarele pentru zidărie se pot clasifica astfel:
- după modul de întărire a lianţilor sunt:
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•
Mortare aeriene la care lianţii folosiţi se întăresc numai în aer (var, ipsos şi argilă). Aceste mortare
nu se folosesc la zidării plasate în locuri lipsite de aer sau supuse umezelii continuie (în pământ, în
subsoluri umede);
•
Mortare hidraulice la care lianţii se întăresc atât în aer liber cât şi în apă ,mortarele preparându-se
cu ciment sau cu var hidraulic.
- după liantul de bază folosit sunt:
Mortare pe bază de var care se prepară din nisip, var pastă şi apă .Nisipul trebuie să fie curat şi să aibă o
granulometrie potrivită. Varul pastă va proveni din var bulgări bine stins iar la stingerea var ului se va
folosi numai apă curată. La acest mortar este preferat varul fluidizat în instalaţii mecanice speciale unde
se amestecă mai bine cu nisipul, acoperind granulele acestuia şi dând mortarului calitatea de a fi foarte
omogen.
Mortarul pe bază de var se va folosi atâta vreme cât este proaspăt, adică înainte de a începe priza şi
întărirea. Din acest motiv el se prepară în cantităţi care pot fi consumate în timp de 12 ore. Dacă se
întâmplă să rămână mortar pentru a doua zi, el va fi ferit de aer şi uscă ciune.
La zidăriile supuse umezelii, se foloseşte mortar de var cu adaos de ciment (mortar mixt) care se
întăreşte mai repede decât mortarul de var. acest mortar se va folosi într -o perioadă de patru ore de la
preparare.
•
Mortarul pe bază de ciment se prepară din nisip, ciment şi apă. Prepararea se face în două faze:
întâi se prepară amestecul uscat de ciment ş nisip; după ce acesta este bine amestecat căpătând o
culoare uniformă, se adaugă apa amestecându -se până la obţinerea unei paste omogene.
Mortarul de ciment face priză şi se întăreşte mult mai repede decât cel de var, priza şi întărirea
depinzând de cimentul folosit. Din acest motiv, acest mortar se va prepara în cantităţi reduse şi pe
musura întrebuinţării lui. Mortarul rămas după 1 oră de Is preparare , nu mai poate fi folosit,
priza şi întărirea cimentului nu mai pot fi împiedicate prin udarea mortarului sau ferindu -l de aer, cum
se procedează în cazul mortarului de var.
Mortarul de ciment se întrebuinţează la unele zidării de piatră şi de cărămidă, la unele tencuieli şi lucrări
speciale precum şi la îmbinarea elementelor prefabricate.
Când mortarul de ciment nu este suficient de lucrabil, i se adaugă lapte de var obţinându-se mortarul de
ciment cu adaos de var pentru lucrabilitate.
Mortarele mixte pe bază de ciment pot fi obţinute preparându-le cu adaos de var. Ele sunt mai lucrabile,
devin mai plastice şi crapă mai greu.
•
Mortare pe bază de ipsos. Sunt mortare preparate fără nisip, se folosesc la executarea tencuielilor
gletuite, ornamentelor şi profilelor. în cazul în care acest mortar este amestecat cu nisip şi var el se
poate folosi la zidirea blocurilor de beton sau a plăcilor pe bază de ipsos.
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Nu este permis a se adăuge ipsos în mortarul de ciment deoarece prin întărire, cimentul se contractă iar
ipsosul se dilată ceea ce împiedică legătura între ele.
Mortarul de ipsos se prepară în cantităţi mici, pe măsura întrebuinţării lui deoarece ipsosul se
întăreşte foarte repede şi odată întărit nu mai poate fi lucrat sau refolosit.
•
Mortare pe bază de argilă se obţin din argilă şi nisip amestecate în anumite proporţii stabilite de
către laboratorul de şantier şi frământate cu apă. Pentru ai mări rezistenţa, în mortar se mai adaugă
paie, câlţi etc. Aceste mortare se folosesc la lucrări de mică importanţă şi ferite de apă cum ar fi clădirile
zootehnice.
In tabelul 1 sunt prezentate dozajele pentru câteva tipuri de mortare iar în tabelul 2, cantităţile de
materiale pentru 1 m3 de mortar de zidărie.
Un mortar pe bază de argilă mai rezistent este mortarul în care se adaugă var. Acesl mortar se
întrebuinţează la executarea zidăriei din blocuri de pământ şi la tencuirea unor pereţi, dar tot la lucrări
de mică importanţă.
Compoziţiile mortarelor pentru zidărie.
Alegerea lianţilor şi a adaosurilor alegerea nisipului şi stabilirea dozajului pentru mortarele de zidărie se
face în funcţie de marca mortarului cerută de proiect, lucrabilitatea necesară (consistenţa plastică),
mijloacele de transport(segregare), natura cărămizibr sau a altor materiale de zidit (adeziune,
contracţie)
Tabel 1

Marca

Dozajul în părţi-volume

mortarului

Tipul mortarului (după
lianţii folosiţi)

4

Var

Ciment
-

Var gras- pastă Ipsos de
1
-

Nisip
3-4

10
10

Var-ciment
Ipsos-var

1
-

1
0,5

1

10
3

25

Ciment-var

1

0,7

-

7

50

Ciment-var

1

0,4

-

5

100

Ciment

1

-

-

4

Tabel 2
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Cantităţile de materiale
Var pastă

Nisip

Tipul mortarului (liantul de
bază:

Ciment marca m3

Kg

m3

Kg

4

Var

-

0,300

390

1,030

1340

10

Var-ciment

123

0,100

130

1,030

1340

25

Ciment-var

175

0,100

130

1,030

1340

50

Ciment-var

245

0,080

105

1,030

1340

100

Ciment

360

-

-

1,030

1340

Marca

Observaţii:
1)
Când se foloseşte ciment marca 400 sau 250, dozajul se corectează prin micşorarea, respectiv
mărirea cantităţii de ciment cu 10%.
2)
Cantităţile prezentate în tabelul de mai sus sunt numai informative, ele variind in funcţie de
granulozitatea nisipului şi de consistenţa mortarului. Cantităţile exacte se stabilesc prin încercări
efectuzate în laboratorul de şantier.
La prepararea mortarelor obişnuite se ţine seama de faptul că nisipul se umflă sub acţiunea umidităţii.
Dozajele arătate în tabelele de mai sus sunt stabilite pemru nisipul cu umiditatea de 2% sau mai mare.
Dacă este folosit nisip cu umiditatea sub 2%, cantităţile de lianţi se măresc cu 10% în urma încercărilor
făcute în laboratorul de şantier.
Prepararea mortarului:
Înainte de prepararea mortarului, se face următoarea pregătire:
•

Aprovizionarea cu materiale(nisip, var, ciment sau ipsos);

•

Executarea varniţei de mortar sau instalarea malaxorului de mortar;

•

Instalarea conductei de apă sau alimentarea cu cisterna;

•

Aducerea cutiilor pentru măsurat nisip şi liant.

Atât la prepararea manuală cât şi la cea mecanizată se vor avea în vedere următoarele condiţii:
•

Dozarea exactă a componenţilor mortarului;

•

Amestecarea mortarului până la omogenizare;
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•

Obţinerea unei cât mai bune lucrabilităţi.

Prepararea manuală a mortarului:
Această metodă se foloseşte în cazul în care volumul lucrărilor este redus şi punctul de lucru se află la o
distanţă mare faţă de o centrală de mortare-betoane.
Mortarul de var se prepară astfel: se pune în varniţă varul pastă în cantitatea stabilită prin reţetă, se
adaugă apa necesară şi se amestecă până se obţine un lichid subţire. Amesteca -ea se face cu ajutorul
sapei de var.Se adaugă nisipul după dozajul stabilit prin reţetă, amestecându-se cu sapa de var până
când se obţine o pastă având consistenţa potrivită şi culoarea unilormă. Consistenţa se verifică în varniţă
cu ajutorul conului etalon. Nisipul şi varul pastă se măsoară de obicei în volume, folosind cutii sau roabe
al căror volum este cunoscut.
Mortarele de var se prepară în locuri ferite de intemperii, în apropierea gropilor de var şi se pun în
lucrare cel mult în 12 ore.
Mortarul de ciment se prepară tot în varniţă. Şi în acest caz nisipul se măsoară în volum, iar cimentul în
greutate. Se foloseşte în acest caz cimentul ambalat în saci sau încărcat în cutii a căror capacitate este
stabilită dinainte prin cântărire.
Mortarul de ciment se prepară amesecând întâi materialele uscate (nisipul cu cimentul), după care se
adaugă apa necesară şi se amestecă până când se obţine o pastă uniformă. Acest mortar se pune în
lucru în cel mult 1 oră.
Mortarul de ciment cu adaos de var se prepară adăugând lapte de var în mortarul de ciment preparat
pentru ai mări lucrabilitatea.
Mortarul de var cu adaos de ciment se obţine preparând întâi mortarul de var gras, în care se adaugă
cimentul necesar, amestecându-se bine până când culoarea mortarului devine uniformă, adică nu mai
apar pete de ciment în amestec. Acest mortar mixt se mai prepară şi as tfel: se amestecă cimentul cu
nisipul şi peste acest amestec se toarnă laptele de var în dozajele necesate. Toate mortarele mixte se
pun în operă în cel mult 1 oră.
Mortarul de ipsos se prepară în cantităţi mici în targa de mortar astfel: se toarnă aoa, se adaugă ipsos şi
se amestecă bine cu mistria până ce mortarul capătă consistenţa „bună de lucru” (de lucrabilitate bună).
Când se adaugă şi nisip, acesta se pune în momentul în care amestecul ipsosului cu apa este aproape
terminat.
Mortarul de ipsos-var se prepară din mortarul de var căruia i se adaugă lapte de ipsos, după care se
amestecă până la omogenizare, şi se pune în operă în cel mult 1 oră dacă ru i s -a adăugat un întârzietor
de priză.
Mortarul de argilă se prepară astfel: argila este întinsă pe o platformă de scândură şi se curăţă de
corpuri străine iar după aceea argila este pusă în cutii de lemn în care se înmoaie cu apă timp de 1 -2 zile
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şi se frământă bine până când se obţine o pastă omogenă, în această pastă se adaugă nisip conform
dozajului dat şi se aestecă din nou până ls omogenizare.
Când sunt necesare adaosuri de var, ciment, paie, câlţi etc., acestea se pun şi se amestecă bine în
mortarul de argilă gata preparat.
Adaosurile plastifiante de var sau argilă în mortarele de ciment se introduc sub formă de pastă de var
sau argilă în cantităţile prescrise şi ia consistenţa necesară, conform reţetei de laborator. Se procedează
astfel: peste pas ta de var sau de argilă înmuiată bine în apă se toarnă amestecul de nisip şi ciment bine
omogenizat şi se amestecă din nou până când moitarul devine la rândul lui omogen. Mortarele de
ciment cu adaosuri plastifiante de var sau argilă s.e pot folosi la zidărie după cel mult 1 oră de la
preparare.
Prepararea mecanizată a mortarelor;
Această metodă prezintă o serie de avantaje cum ar fi:
•

Dozare exactă a lianţilor, a nisipului şi a apei;

•

Omogenizare mult mai bună;

•

Scurtarea duratei de preparare a mortarului.

La prepararea mecanizată a mortarului se utiliuzează un malaxor (betonieră) alcătuit dintr -o tobă
cilindrică cu cu un ax prevăzută la partea superioară cu o pâlnie de alimentate cu materiale. Axul este
prevăzut cu palete oblice sau elicoidale care execută afânarea materialelor componente.
Mortarele se introduc în malaxor în următoarea ordine: apa, nisipul şi apoi liantul (ciment, pastă de var).
Dacă în locul pastei de var se foloseşte lapte de var, atunci întâi se introduce acesta şi apoi nisipul şi
cimentul.
După ce amestecarea s-a terminat, toba basculează, iar mortarul curge în vagonete, conteinere sau într
–un buncăr de distribuţie. Dozarea se face cu dispozitive de dozare, cutii volumetrice sau roabe cu
capacit ate cunoscută.
Când mortarele se prepară în betoniere obijnuite, ordinea introducerii materialelor este următoarea:
apa, pasta de var, apoi nisipul şi adaosul de ciment. Nisipul şi cimentul se adaugă numai după ce prin
mişcarea tobei se obţine un lapte de var omogen.
Pentru obţinerea unor mortare deosebit de omogene, este bine ca varul pastă să fie mai întâi
transformat în lapte de var şi apoi introdus la malaxat. Prin folosirea laptelui de var se reduce durata
malaxării, se permite alimentarea mecanizată a varului direct în toba malaxorului sau a betonierei şi se
asigură o omogenitate mai bună a amestecului.
La şantierele mari, prepararea mortarelor se face centralizat, în staţii de mortare, care pot fi fixe sau
mobile. în aceste staţii, se efectuiază toate lucrările necesare pentru mortare: adică ciuruirea şi
spălarea nisipului, dozarea automatizată, uneori şi fluidizarea pastei de var.
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Condiţii tehnice pe care trebuie îndeplinească mortarele de zidărie se referă la o serie de caracteristici
pe care urata amestecului este de cel puţin 3 minute şi este stabilită în urma încercărilor.
le au mortarele şi anume:
•

consistenţa;

•

plasticitatea;

•

segregarea;

•

durata întăririi;

•

contracţia;

•

adeziunea;

•

rezistenţa la compresiune.
2. Executarea zidăriilor simple
Peretii. Se numesc pereti elementele de constructie asezate vertical, care sunt destinate sa
separe incaperile unei cladiri unele de altele si de exterior, sa sustina planseele dintre niveluri,
terasa sau acoperisul si sa transmita la fundatie greutatea lor proprie si a celorlalte elemente pe
care le sustin etc.
Din punct de vedere a pozitiei pe care o ocupa intr-o cladire, se deosebesc pereti interiori si
pereti exteriori:
peretii exteriori au rolul de a inchide cladirea pe conturul ei si de a-i apara interiorul de
intemperii;
peretii interiori au rolul de a desparti incaperile intre ele.
Din punct de vedere al destinatiei, se deosebesc pereti de rezistenta (portanti) si pereti
despartitori (neportanti). Atat peretii interiori cat si cei exteriori pot de doua categorii:
pereti portanti (de rezistenta, de sustinerem purtatori), care preiau incarcarile date de alte
elemente de cosntructie, cum sunt greutatea peretilor de la etajele superioare, greutatea si
incarcarea planseelor si a acoperisului;
peretii neportanti, care nu primesc incarcari ci sunt sustinuti de alte elemente de
constructie.
Cand peretii interiori sau exteriori neportanti sunt executati din zidarie sau alte materiale intre
stalpii scheletului de beton armat, ei se nuemsc pereti de umplutura.
Peretii exteriori care se monteaza din panouri mari, rezemate pe plansee se numesc pereti
portanti respectiv pereti cortina.

Peretii interiori neportanti se mai numesc si pereti despartitori, deoarece servesc numai la despartirea
incaperilor si se pot sprijini pe grinzile scheletului cladirii, pe nervurile planseelor sau direct pe placa
acestora.
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Peretii portanti se executa din zidarie de caramida sau din blocuri mici de beton, din zidarie mixta de
caramida si beton, din beton turnat in cofraje sau din panouri mari prefabricate.
Peretii despartitori se executa din materiale usoare: zidarie de caramida plina sau gaurita cu grosimea
de ¼ sau ½ caramida, blocuri mici de beton usor, placi de ipsos sau panouri prefabricate din materiale
etc.
In peretii exteriori si interiori – portanti si neportanti despartitori – se prevad golurile necesare pentru
tamplarie (usi si ferestre). Pentru sustinerea zidariei de deasupra golurilor, se monteaza grinzisoare de
lemn, otel sau beton armat numite buiandrugi sau se executa arce din zidarie de caramida.
Pentru fixarea tamplariei in golurile prevazute in zidaria peretilor, se monteaza ghermele si prasnuri de
lemn.
In scopul indepartarii fumului si a gazelor provenite din arderea diferitilor combustibili in sobele de
incalzit, precum si pentru asigurarea aerisirii (ventilarii) incaperilor, se executa cosuri de fum si cosuri de
ventilatie, e in grosimea peretilor, daca acestia sunt executati din zidarie groasa, e alaturi de pereti, in
cazul in care acestia (peretii despartitori) nu au grosime suficienta.
Caramizile sunt materiale fabricate din pasta argiloasa avand in compozitie nisip, zgura, rumegus
etc., arse la temperaturi inalte, obtinandu-se astfel produse rezistente si durabile. Aceste materiale
se utilizeaza sub forma de caramizi de diferite forme si dimensiuni.
Fabricare caramizilor
Caramizile se pot fabrica:
- manual, in care caz se obtine o caramida de mana, poroasa si de rezistenta redusa ce se
foloseste mai putin;
- mecanic, obtinandu-se o caramida presata, cu porozitate redusa si rezistenta mare, foarte
folosita la lucrarile de constructii.
Fazele de urmat la fabricarea caramizilor sunt urmatoarele:
- extragerea argilei din cariera si depozitarea ei in aer liber in straturi cu grosimea de circa 1,00 m
expusa intemperiilor cel putin o iarna, lucru care va duce la faramitarea particulelor argilei
ceea ce va permite o omogenizare cat mai buna;
- prepararea pastei consta in amestecarea argilei cu nisip si cu alte materiale pentru imbunatatirea carcateristicilor argilei, precum si cu apa necesara omogenizarii si obtinerii plasticitatii corespunzatoare. Pasta argiloasa rezultata in urma malaxarii, va fasonata in caramizi;
- fasonarea caramizilor se poate face:
• manual cu ajutorul unor tipare;
• mecanic cu ajutorul unui mechanism elicoidal care preseaza pasta argiloasa printr-o liera
care forma si dimensiunile caramizilor. Din
liera iese blocul continuu fasonat de pasta, care este taiat pe cale automata la dimensiunile caramizii;
- uscarea caramizilor consta in asezarea acestora pe aria de uscare, sub soproane urmand
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procedeul natural de uscare sau sunt supuse procesului fortat de uscare in uscatorii speciale.
Arderea caramizilor de mana se face de obicei in cuptoare de camp, iar caramizile presate se ard
in cuptoare industriale la temperaturi de circa 900oC.
B.1. Tipuri de caramizi
B.1.1. Caramizi pline presate pe cale umeda

Au forma unui paralelipiped dreptunghic cu muchii drepte si fete plane ( g, 2 – a si b).
Caramizile pline pot cu gauri sau fara gauri. Gaurile practicate in caramizi au o forma prismatica sau cilindrica, sunt perpendiculare pe fata de asezare a caramizii si sunt repartizate uniform.
Ele au rolul de a micsora greutatea caramizii, micsoreaza durata de uscare, iar aerul ramas in aceste
gauri in urma zidirii are un rol de strat protector impotriva zgomotului si a frigului. Suprafata totala
a sectiunii gaurilor nu depaseste 15% din suprafata de asezare a caramizii. Caramizile cu grosimea de
88 mm se fabrica numai cu gauri de uscare. Trei caramizi cu grosimea modulata de 88 mm echivaleaza
cu patru caramizi de format normal, adica cele cu grosimea de 63 mm.

Fig. 2. Caramizi pline presate pe cale umeda
a – caramida plina;
b – caramida cu gauri de uscare

In tabelul 1 sunt date dimensiunile caramizilor pline presate pe cale umeda:
Tabel 1
Tip

Dimensiunea caramizii
mm
Lungimea I

63 Latimea b

240
115

Inaltimea (grosimea) h 63
88 Lungimea I
Latimea b

240
115

Inaltimea (grosimea) h 88

Abateri limita
mm
Negative
Pozitive

Tolerante admisibile la
caramizile din acelasi lot
mm

-6

+5

10

-6

+4

9

-3

+3

3

-6

+5

10

-6

+4

6

-4

+4

5

Pentru o buna zidarie, caramizile trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
- sa prezinte o structura omogena adica in spartura caramida sa aiba o granulatie b u na, o
porozitate redusa, fara crapaturi sau goluri si o culoare uniforma;
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sa nu contina granule de var mai mari de 2 mm care sub in uenta apei, se pot um a ducand
la distrugerea caramizii, sa nu contina alte substante care sa apara ulterior pe pereti sub
forma de pete;
- la lovirea cu ciocanul sa aiba un sunet clar, metalic; un sunet dogit ar indica existenta crapaturilor sau o ardere incompleta;
- sa se poata ciopli usor, la lovirea cu ciocanul sa se sparga dupa suprafete plane;
- sa e respectate dimensiunile standard;
- sa reziste la compresiune, la uzura si la actiunea agentilor externi;
Dupa aspectul exterior, caramizile pline se sorteaza in trei calitati conform tabel 2:
-

Tabel 2
Caracteristica

Conditiile de admisibilitate
Calitatea A

Calitatea I
Calitatea II
Strambarea maxima a
muchiilor si a fetelor (sageata),
3
4
5
in mm
Stirbituri la muchii, colturi si 2 fete vazute fara stirbituri;
fete:
pe celelalte fete:
3
5
- numarul
1
- dimensiunea maxima, in mm
10
15
22
Crapaturi:
Nu se admit crapaturi viPatrunse pe fata de asezare
zibile cu ochiul liber, pe
1
2
- numarul maxim
fetele vazute
22
40
- lungimea maxima, in mm
Caramizi insu ciente de arse,
Nu se admit
3
3
maximum, in %
Caramizi nearse
Nu se admit
Jumatati de caramizi,
Nu
se
admit
5
8
maximum, in %
Granule de nisip sau alte
corpuri straine in caramizi cu
7
dimensiuni maxime de, in mm
Se admit in marime si proportii
astfel ca sa nu produca deteriorarea prin um area granulelor de
Nu se admit
Granule de var in caramizi arse
var din caramizile arse, mai mari
decat cele admise in acest tabel,
dupa incercarea la umezire a caramizilor
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Sunetul la lovirea caramizilor
arse cu un ciocan

Clar, cu timbru aproape metalic

Absorbtia de apa, in %

Max. 18

Nu se standardizeaza
Min. 8

Rezistenta la inghet-dezghet

Sa reziste la 15 cicluri

Nu se standardizeaza

Rezistenta la inghet-dezghet

Sa reziste la 15 cicluri

Nu se standardizeaza

E orescenta

Nu se admit

Se admit in masura in care nu sunt
daunatoare

Culoarea

Cat mai uniforma intr-un
Nu se standardizeaza
lot

Este interzisa incarcarea si transportul caramizilor in vrac (in gramada) ca si descarcarea prin aruncare.
B.1.1. Caramizi gaurite cu gauri verticale
Sunt de forma unui paralelipiped dreptunghic cu muchii drepte si fete plane sau reliefate,
prevazute cu forme si dimensiuni variate, dispuse perpendicular pe fata de asezare a caramizilor.
Caramizi gaurite cu gauri verticale cunt modulate (tipul G.V.M.) sau partial modulate (G.V.P.).
Caramizile de tip G.V.M. se folosesc la executarea zidurilor modulate (ziduri cu grosimea de 10,
20, 30, 40 cm).
Caramizile de tip G.V.P. sunt caramizi partial modulate avand modulate una sau doua dimensiuni,
in rest au aceleasi dimensiuni ca si caramizile normale.
Densitatea acestor caramizi este de 1,6 kgf / dm3.
In tabelul 3 sunt prezentate dimensiunile caramizilor cu gauri verticale.

Tabel 3
Dimensiunile si abaterile limita, mm

Tipul caramizii

Lungimea
G.V.M.
19 X 9

190

G.V.P.
24 X 11,5

240

G.V.P.
24,5 X 24

245

G.V.P.
29 X 14

290

G.V.P.
29 X 24

290

+4
-5
+4
-6
+4
-6
+4
-7
+4
-7

240

Latimea

Grosimea

90 ( 3)

88 ( 3)

115 ( 4)

88( 3)

+4
-6
140 ( 4)

+4
-5
63 ( 3)
88 ( 3)

240 ( 4)

88 ( 3)

135

In fig.3 sunt aratate cateva modalitati de depozitare a caramizilor:
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Fig. 3. Exemple de depozitare a caramizilor a – in stive cu cate 200 de caramizi (12
randuri x 16 caramizi + 8 caramizi);
b – in stive cu cate 250 caramizi (15 randuri x 16 caramizi + caramizi)

In fig. 4 sunt prezentate cateva tipuri de caramizi cu gauri verticale:
Fig. 4. Caramizi gaurite cu gauri verticale
a – caramida tip G.V.P. 24 x 11,5 cu gauri rotunde; b – caramida tip
G.V.M. 19 x 9; c – idem cu gauri ovale; d – caramida tip G.V.P. 24,5 x 24; e –
caramida tip G.V.P. 29 x 14; f – caramida tip G.V.P. 29 x 24

Pentru o despicare cat mai usoara a caramizilor, unele tipuri sunt prevazute cu taieturi partiale (
g. 4 – f). Caramizile cu latime peste 140 mm sunt prevazute cu una sau doua gauri de apucare ( g. 4
– d si f).
Din aceasta categorie de caramizi fac parte si caramizile celulare ( g. 5) prevazute cu gauri patrate
cu latura de 1 cm, aranjate pe 5 siruri cu cate 11 gauri.
O alta categorie de caramizi din aceasta grupa sunt cele cu 33 de gauri verticale ( g. 6) la care
suprafata golurilor este de 20% din suprafata caramizii.

Fig. 5. Caramida celulara
Fig. 6. Caramida cu 33 gauri vertical

In g. 7 sunt prezentate alte doua tipuri de caramizi la care suprafata golurilor reprezinta 30%
din suprafata de asezare a caramizii.
Ca avantaj a folosirii caramizilor gaurite, comparativ cu cele pline, este faptul ca se face o economie de material de 15%. Ele sunt mai usoare pe aceeasi unitate de volum, scazand cheltuielile de
manipulare si transport.

Fig. 7. Alte tipuri de caramizi cu gauri verticale a – cu 27 gauri in T; b – cu 33 gauri in zig-zag
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Incarcarea caramizilor in mijloacele de transport nu se va face prin aruncare.
B.1.1. Caramizi gaurite cu gauri orizontale
Au forma unui paralelipiped dreptunghic cu muchii si fete plane iar gaurile sunt perpendiculare pe latul caramizii adica sunt prevazute de-a lungul caramizii.
Peretii exteriori ai gaurilor trebuie sa aiba minimum 15 mm grosime iar cei interiori vor avea
grosimea minima de 8 mm.

In tabelul 4 sunt prezentate tipurile si dimensiunile caramizilor cu gauri orizontale:
Tabel 4
Lungimea L
mm

Latimea l
mm

Inaltimea h
mm

240

290

213

190

90

70

365

240

138

365

240

213

240

290

138

240

115

213

In functie de aspectul exterior, acest tip de caramizi se sorteaza in trei categorii: categoria A,
utilizata la ziduri aparente; categoria I si categoria II, pentru ziduri tencuite.
Pentru transport se vor folosi containere sau palete, manipularea facandu- se cu utilaje cu furca.
Caramizi gaurite cu lamba si uluc
Sunt prevazute cu gauri longitudinale si au pe doua dintre muchii lamba (partea iesita in afara a
unei piese). Lamba se imbina cu ulucul dand posibilitatea unei legaturi mai rezistente intre cele doua
piese.
Dupa dimensiuni, aceste caramizi se fabrica in trei tipuri mentionate in tabelul 5 si g. 9.
Tabel 5
Lungimea
mm

Tipul caramizii
LU 90
LU 60

190
290
190
290

Latimea
mm

Inaltimea
mm

90

190

60

190
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190
290

LU 45

45

190

Aceste caramizi se utilizeaza la peretii despartitori.
B.1.2. Placi din argila arsa pentru exterior si interior

Se folosesc la executarea placajelor interioare si exterioare si se fabrica in urmatoarele formate
(tabelul 6).
Tabel 6
Formatul

Dreptunghiulare

Coltare

Lungimea
mm
115
115
190
190
115 (190)
172/115
230/115

Latimea
mm
60
88
88
88
60 (88:95)
60 (88)
60 (88)

Grosimea g
mm
30
30
30
25
60
50
50

9. Caramizi cu lamba si uluc: a – tip LU 90, cu gauri prismatice asezate pe
inaltime;
b – idem cu gauri cilindrice;
c – tip LU 60 cu gauri prismatice asezate pe lat;
d – tip LU 45, cu gauri prismatice asezate pe inaltime

-

placile dreptunghiulare se utilizeaza la executarea placajelor in camp, ele sunt prevazute cu
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-

sant de despicare, placile utilizandu-se cu jumatatea grosimii lor ( g 10 a-d);
placi-coltare utilizate la executarea colturilor si racordarilor suprafetelor placate ( g. 10 eg).

Placile-coltar format 115 (190) X 60 (88:95) X 60 se despica pe diagonala fetei cu gauri, din ecare
placa obtinandu-se cate doua coltare.
Pe spatele placilor pentru placaje sunt prevazute striuri sau pro le pentru asigurarea unei bune
adeziuni a mortarului de montare. Aceste placi pot avea fata galzurata sau nu. Ele se livreaza intr-o
singura calitate.

Fig. 10. Formatele de placi din argila arsa pentru interior si exterior: a – placi dreptunghiulare, format 115 x 60 x 30mm; b – idem format
115 x 88 30 mm; c – idem format 190 x 88 x 30 mm;
d – idem format 190 x 88 x 25 mm; e – placi coltar format 115 (190) x (60) 88; 95 x 60 mm; f – idem format 172/115 x 60 (88) x 50 mm;
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g – idem format 230/115 x 60 (88) x 50 mm

Prefabricate din beton
Prin prefabricate se inteleg acele produse gata confectionate prin mijloace mecanice, de atelier sau in
fabrici urmand ca pe santier sa se faca numai montarea lor. Se obtin prin prelucrarea industriala a
betonului.
Materialele prefabricate utilizate in zidarie sunt: blocurile mici din beton cu agregate usoare, precum si
blocurile mici siplaci din beton celular autoclavizat (B.C.A.).
Blocurile mici din beton cu agregate usoare
In componenta acestor blocuri intra: scoria bazaltica, sparturi ceramice, zgura expandata, granulit
neconcasat sau concasat, diatomit.
Au forma de paralelipiped dreptunghic cu muchii drepte si fete plane si pot pline sau cu goluri (cand
volumul total al golurilor depaseste 15% din volumul blocului). Golurile sunt dispuse in sens
perpendicular fata de suprafata lor de asezare si inchise pe 5 parti.
Se produc 6 formate principale si sunt prezentate in tabelul 7.
Tabel 7

Lungimea L mm

Latimea l mm

Inaltimea h mm

440
365
290
365
440
440

290
240
240
240
288
140

138
138
188
188
65
138

Abaterile limita admise la fiecare dimensiune a blocului pot de 3 mm, uneoria ceste blocuri pot
prevazute la cerere cu santuri de despicare.
Blocurile mici din beton cu agregate usoare se livreaza intr-o singura calitate.
Dupa rezistenta la compresiune se produc 4 marci de blocuri: marca 35, marca 50, marca 75 si marca
100.
Dupa densitatea aparenta, ele se impart in 3 clase:
clasa C1 cu densitatea aparenta intre 1,00 si 1,30 Kf/dm3;
clasa C2 cu densitatea aparenta intre 1,30 si 1,50 Kf/dm3;
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clasa C3 cu densitatea aparenta intre 1,50 si 1,80 Kf/dm3.
Depozitarea se face in stive de 1,50 m inaltime; se vor aseza cu fata plina n sus; se vor lua masuri de
protejare impotriva umiditatii.
Se interzice incarcarea si descarcarea prin rostogolire, basculare sau aruncare. Vor fi folosite containere
pentru transport.
Blocurile mici din placi din beton celular autoclavizat (BCA)
Betonul celular autoclavizat, denumit si gazbeton, este o piatra arti ciala preparata e din nisip, ciment si
var, e din cenusa de termocentrala, gips si var cu adaos de pulbere de aluminiu si un detergent.
Aceste blocuri au o forma paralelipipedica, au muchii drepte si fete plane iar structura este poroasa si
marunta.
In tabelul 8 sunt prezentate sortimentele de BCA:

Fabrica

Sortiment
ul

Lungimea
mm

Latimea
mm

Inaltimea
(grosimea)
mm

Doicesti si
Militari

Blocuri

490

240

190

Placi
Placi

490
490

240
240

125
63

Blocuri

590

240

200

Blocuri

590

240

200

Placi

590

240

125

Placi
Placi

590
590

240
240

100
751

Craiova

1) se

va folosi numai ca placi termoizolante.

Dupa aspectul exterior, blocurile din BCA se sorteaza in doua calitati: calitatea A si calitatea I.
Incarcarea se poate face manual sau mecanizat iar transportul se executa cu autovehicule sub forma de
pachete asezate pe gratare sau in stive.
Se interzice incarcarea sau descarcarea acestor materiale prin aruncare sau basculare.
Depozitarea in santier se face in stive, asezate pe platforme asigurate impotriva umiditatii prin acoperire
cu prelate sau cu folie din plastic; placile se depoziteaza pe cant pentru a impiedica spargerea acestora.
Tuburi si blocuri pentru canale individuale de fum si de ventilatie
Sunt confectionate din argila arsa sau beton si se folosesc la executarea canalelor cosurilor. In g. 11 si
tabelul 9, sunt repezentate cateva tipuri de tuburi si blocuri pentru canale.
Tabel 9
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Tipul tubului
Tuburi din argila arsa, de
sectiune patrata, fara
mufa

Lungime
a mm
185

Tuburi din argila arsa, de
sectiune circulara, fara
Tuburi din argila arsa, de
sectiune circulara, cu
mufa

185

Tuburi din beton
prefabricat, cu un canal

190

Latimea
mm
185

Inaltime
a mm

Grosime
a

290

20

290

20

240

29 – 30

290

20

185
(240 – mufa)
190

140

Blocuri din beton
380
140
190
29 - 30
prefabricat, cu doua
canale
Tuburile trebuie sa aiba suprafata regulata, sa fie bine arse astfel ca in urma lovirii usoare cu ciocanul sa
se obtina un sunet clar, metalic.

Placi si fasii de ipsos pentru pereti despartitori
Sunt confectionate din ipsos cu adaos de zgura, ciment, rumegus, trestie, spumogen.
Placile si fasiile se livreaza conform tabelului 10 si g. 12.
Tabel 10
Sortiment
ul

Placi pline
Placi cu
goluri
Fasii

-

Tipul

Lungimea
mm

Latimea
mm

Grosime
a mm

Observatii

P.P.S.
P.P.R.
P.P.Z.
P.G.R.
P.G.S.
F.P.T.

795
795
795
795
795
2620

395
395
395
395
395
595

75
75
75
75
75
100

Cu lamba si uluc pe
laturile lungi si
numai uluc pe
Cu lamba si uluc
numai pe laturile
Cu lamba si uluc
pe laturile lungi

E.G.

2620

595

100

placile pline tip P.P.S. ( g. 12 – a), se executa din ipsos cu adaos de ciment si spumogen;
placile pline dip P.P.R. se executa din ipsos cu adaos de ciment si rumegus;
placile pline tip P.P.Z. se executa din ipsos cu adaos de ciment si zgura;
placile pline tip P.G.R. ( g. 12 – b), se executa din ipsos cu adaos de ciment si rumegus;
placile pline tip P.G.Z. se executa din ipsos cu adaos de ciment si zgura;
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Tipurile de fasii folosite:
- fasii pline ( g. 12 – c), tip E.P.T. (din ipsos cu adaos de ciment, armate cu trestie;
- fasii cu goluri, tip F.G. (din ipsos cu adaos de ciment).

Placi si fasii de ipsos pentru pereti despartitori
Placile pline au lamba si uluc pe laturile lor lungi si numai uluc pe laturile scurte. Placile cu goluri, ca si
fasiile pline si cu goluri, au lamba si uluc numai pe laturile lungi.
Se folosesc la executarea peretilor despartitori neportanti precum si la peretii expusi umezelii cu masuri
de protectie corespunzatoare.
Transportul se va face cu autovehicule acoperite in care stivuirea se va face pe cant, pe cel mult doua
randuri ce se vor separa intre ele cu scanduri. La depozitare, placile vor asezate pe grinzi din lemn in
spatii acoperite.
Placi din talas cu ciment, tip stabilit
Se executa din talas din lemn de rasinoase, ciment si apa. Ele au o forma dreptunghiulara, se folosesc la
executarea peretilor despartitori neportanti precum si la captusirea peretilor in scopul imbunatatirii
caracteristicilor termotehnice. Se livreaza in tipurile indicate in tabelul 11.
Tipul

Lungimea mm

Latimea mm

Grosimea mm

S.C. 25
S.C. 50

2000
2000

500
500

25
50

Placi presate din sticla pentru constructie
Sunt folosite la executarea peretilor sau panourilor pentru pereti neportanti interiori sau exteriori.
In tabelul 12 si g. 13 sunt prezentate tipurile de placi de acest gen:
Tabelul 12
Tipul

Lungimea mm

Latimea mm

Grosimea mm

Observatii

P (Solar)

180

180

22

Se monteaza pe otel

S (Nevada
monoconcava)

180

180

38

Se monteaza cu armatura din
otel beton
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T (Nevada
R60 (Rotalit)
R80 (Rotalit)

180

180

38
60
80

-

Placi presate din sticla pentru constructie

Aceste tipuri sunt urmatoarele:
- placi tip P (Solar) g. 13 – a, de forma patrata si cu desen imprimat pe una din fete, care se
monteaza pe otel pro lat;
- placi tip (Nevada monoconcava) g. 13 – b, de asemenea de forma patrata care se monteaza cu
armatura din otel-beton;
- placi tip T (Nevada biconcava) g. 13 – c, asemenea placilor tip S;
- placi tip R (Rotalit) g. 13 – d, utilizate la executarea planseelor sau a peretilor
Deoarece, durata de viaţă a clădirilor este foarte mare, lucrările de execuţie trebui să fie de bună
calitate pentru a rezista în timp la diferite solicitări.
In general, la clădirile numai cu parter sau parter plus patru etaje, se foloseşte zidăria din cărămidă care,
în general, la toate construcţiile dă rezultate foarte bune. Zidăria de cărămidă dă rez ultate bune şi când
se foloseşte între stâlpii de beton armat sau metalici.
Zidăria din cărămidă prezintă o serie de caracteristici tehnice care satisfac cerinţele clădirilor cum ar fi:
•

rezistenţa la încărcarea veticală şi la presiunea vântului;

•

rezistenţa termică dată de pereţii buni izolatori termici;

•

izolare bună contra infiltrărilor precipitaţiilor atmosferice şi a vaporilor de apă;

•

izolare fonică adecvată.

Zidurile din cărămidă prezintă aceste caracteristici tehnice fără a fi necesar ca la panourile prefabricate
să fie luate măsuri destul de complicate în scopul monolitizării şi etanşării rosturilor, alcătuirea pereţilor
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exteriori din diferit e straturi pentru a se asigura izolarea termică, fonică şi protecţia contra infiltrărilor
de vapori şi chiar de apă etc. Măsurile care se iau la executarea zidurilor din cărămidă:
- executarea unei zidării de o grosime mai mare pentru obţinerea unei rezistenţe mai mari de e xemplu,
la parterele care au de suportat etaje;
- executarea pereţilor din cărămidă găurită ( ca re este mai uşoară) deoarece nu exercită presiuni prea
mari pe zidăria nivelurilor inferioare sau pe planşee la pereţii despărţitori şi sporeşte capacitatea de
izolare termică a zidăriei pereţilor despărţitori.Pentru ca durata de viaţă a unei clădiri să f ie foarte mare,
trebuie ca pe lângă materialele de bună calitate ce se folosesc şi execuţia să fie ireproşabilă. Calitatea
execuţiei zidurilor din cărămidă depinde de aşezarea în poziţie corect ă a fiecărei cărămizi atât pe lăţime
cât şi pe lungime. Aceasta este una din condiţiile fundamentale pentru a obţine o zidărie de calitate în
special la pereţii portanţi şi şi cei exteriori.
De asemenea, o operaţie importantă la executarea zidăriei este şi modul de umplere cu mortar a
rosturilor dintre cărămizi precum şi a modului de aşezare a cărămizilor.
Efectele cutremurelor în regiunile cu grad seismic ridicat.In urma cercetărilor antiseismice la clădiri, s-a
ajuns la următoarele rezultate: clădirile cu un nivel, din zidărie de cărămidă nearsă (nerezistentă), cu
planşee din lemn (insuficient legate orizontal), la care calitatea lucrărilor a fost mediocră, au suferit
degradări mari, în special crăpături verticale;clădirile cu două niveluri, din zidărie de cărămidă plină şi
planşee de beton armat, fără a se da atenţia cuvenită măsurilor antiseismice de legătură şi rigidizare, iar
calitatea lucrărilor fiind tot mediocră, au suferit degradări mari în toate direcţiile şi la toate
nivelurile;clădirile cu trei niveluri executate bine, de calitate bun, din zidărie de cărămidă plină, având
planşee din fâşii şi fiind prevăzute cu măsuri antiseismice (legături), au suportat bine
cutremurele;clădirile cu patru niveluri executate din zidărie de cărămidă cu planşee de beton armat,
neprevăzute cu măsuri antiseismice speciale, dar la care calitatea lucrărilor a fost foarte bună, nu au
avut nici un fel de degradări.
O zidărie din cărămidă care are rosturi verticale în continuare nu va fi suficient de rezistentă sub o
sarcină vericală. Rostul continuu de mortar vertical, care nu întâlneşte nici o cărămidă, se va rupe prin
forfece are deoarece morarul este mai puţin rezistent decât cărămida.
Când cărămizile sunt ţesute , solicitarea la rupere este împidicată deoarece la această solicitare
rezistă cărămida care acoperă rostul inferior. Dacă rostul este bine umplut cu mortar având şi o
densitate foarte bună, va da naştere la o zidărie rezistentă. Dacă rosturile nu sunt bine umplute, zidăria
nu va fi atât de rezistentă. Deteriorarea zidăriei are loc şi în cazul în care se folosesc cărămizi strâmbe
sau încovoiate
Cînd încărcările din planşee şi pereţii etajelor superioare se aplică uniform pe pereţii din zidărie de
cărămidă,aceste încărcări, care lucrează sub formă de presiuni, se transmit :ot uniform la zidăria
interioară a pereţilor.
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Când o încărcare se aplică local (cazul-grinzilor care reazemă cu capetele pe pereţii portanţi)
atunci transmiterea presiunii prin rândurile de cărămizi se face în trepte, suprafaţa de transmitere a
presiunii pe lungimea peretelui zidărie la sarcini normale, la presiunea vântului şi la efectele oscilaţiilor
provocate de cutremure, condiţia principală este calitatea ireproşabilă a lucrărilor
La execuţia zidăriei se vor respecta întocmai regulile privind vertica litatea, orizontalitatea şi ţesătura
zidăriei. Urmărirea calităţii lucrărilor printr-un control tehnic intern continuu, este de cea mai mare
importanţă deoarece ajută la evitarea greşelilor de execuţie, previne şi înlătură orice fel de abatere de la
preved erile proiectelor şi de la condiţiile tehnice privind calitatea lucră'ilor, se evită în acelaşi timp
punerea în lucrare a unor materiale (cărămizi, mortare, buiand rugi etc.) de calitate necorespunzătoare
şi înlesneşte luarea pe loc a măsurilor de remediere a eventualelor greşeli, nepotriviri, abateri
dimensionale etc.
Calitatea lucrărilor de zidărie depinde de; calitatea mortarului; calitatea execuţiei; metoda de lucru;
metoda de organizare a lucrărilor;suprafaţa de transmitere a eforturilor; reducerea presiunii pe
rândurile de cărămidă.
Când zidăria este bine şi uniform lucrată, uneori, aşa cum se vede în Fig. 4, ultimul rând de cărămizi
primeşte o încărcare atât de mică încât o poate suporta fără a mai fi necesar ca zidăria peste un gol să
fie susţinută de buiandrugi.
Rosturile trebuie să fie ţesute cu o acoperire de cel puţin 1/4 cărămidă, adică rosturile să cadă pe plinuri
la cel puţin 1/4 cărămidă. În majoritatea cazurilor ţeserile se fac la 1/2 cărămidă. Ţeserile se vor face cu
foarte mare exactitate deoarece altfel, transmiterea încărcărilor nu se va face uniform, ceea ce va duce
la apariţia fisurilor, crăpăturilor şi a strivirilor de cărămizi.
Ţeserea zidăriei trebuie să se realizeze nu numai pe lungimea pereţilor ci şi pe lăţimea acestora, de
aceea, la începerea zidăriei se aşază întâi o fracţiune de cărămidă (1/2, 3/4) bine şi exact tăiată, pe
lungime sau lăţime, după care aşezarea se poate face respectând ţeserea corespunzătoare.
Se va căuta ca rosturile de la primul rând să fie acoperite de plinurile rândului superior. Realizarea
legăturii între cărămizi şi între rânduri, dă zidăriei caracterul de monolit, formând un singur corp care
rezistă bine la toate solicitările date de încărcări
Ţeserea cărămizilor pe toate rândurile şi pe ambele direcţii asigură rezistenţa zidăriei de cărămidă
având grosimea de 1/2; 1; 11/2 şi 2 cărămizi, care este de obicei zidărie porlantă. În cazul în care
legătura pe rânduri nu se realizează, zidăria se deformează în grosime ceea ce prezintă un pericol
deosebit. în acest caz, într -un perete de cărămidă având grosimea de 1 cărămidă, zidăria ar lucra ca doi
pereţi de 1/2 cărămidă care se deformează independent şi flambează (se îndoaie) dărâmându-se.
În ţara noasră grosimea pereţilor nu este mai mare de 11/2 cărămidă şi doar în regiunile de munte,
zidărie de 2 cărămizi.
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Calitatea zidăriei este condiţionată şi de măsurile care se iau la întreruperea lucrului (pauza de masă, r
epausul peste noapte etc.). în aceste cazuri zidăria va fi întreruptă în trepte, zidirea reluânduse tot în
trepte, în acest fel obţin ându- se o legătură bună rezultând o zidărie continuă.
Când zidăria este întreruptă pentru montarea corfajelor pentru turnar ea planşeelor, zidăria va fi
acoperită cu scânduri sau cu folie din plastic pentru a fi ferită de arşiţa soarelui sau de efectele ploii.
Zidăria de cărămidă care se execută după turnarea elementelor prefabrcate prezintă o dificultate la
împănarea cu grinzile sau cu planşeele, executându-se umplerea rostului cu mortar suficient şi eventual
cu cloţuri de cărămidă sau din ţiglă pentru a se asigura pereţilor rezistenţă şi stabilitate.
Organizarea muncii la astfel de lucrări, se bazează pe câteva princi pii fundamentale:
•

organizarea procesului de lucru după cele mai bune metode;

•

diviziunea muncii şi cooperare în muncă;

•
realizarea condiţiilor celor mai bune pentru desfăşurarea muncii (aprovizionarea cu
materiale, scule, dispozitive şi utilaje mecanizate) şi aducerea forţei de muncă ca număr de muncitori şi
categorii de calificare.
următoarele:
•
natura construcţiei (sistemul ei constructiv şi dime nsiunile); frontul de lucru, sectorul de
lucru şi etajele de lucru; procesul tehnologic de lucru;
•
operaţiile de lucru care compun procesul tehnologic cât şi fazele de lucru şi mânuirile
necesare în baza acestor elemente se stabilesc :
•

metodele de lucru în funcţie de elementele de construcţie care vor fi executate din zidărie;

formaţiile de lucru şi împărţirea sarcinilor;materialele, utilajele şi uneltele necesare;
•

locurile de muncă, zona de depozitare a materialelor şi zona de circulaţie;

Orice metodă de lucru s-ar alege, ea se bazează pe organizarea execuţiei în lanţ a mânuirilor,
fazelor, operaţiilor şi proceselor de lucru. Această metodă de organizare a lucrărilor în lanţ (pe un lanţ
sau pe mai multe lanţuri), împreună cu metodele de industrializare, cum este metoda fabricării
centralizate a mortarelor, metoda transportării cărămizilor în canteinere sau pe palete sau altfel, ajută
zidarii la execuţia unor lucrări de bună calitate.
Rezistenţa mortarelor condiţionează rezistenţa la compresiune a zidăriei ş i este influienţată de o serie
de factorii cum ar fi modul de întindere a mortarului pe zid. Molarul din zidărie transmite presiunea de la
rândul de sus la rândul inferior. Când cărămida reazemă pe mortar cu toată suprafaţa, mortarul va lucra
numai la soli citarea de compresiune. Când cărămida reazemă incomplet (numai în câteva puncte),
mortarul se va strivi iar cărămizile se vor rupe datorită încovoierii şi forfecării lor (Fig. 6). Pentru o
comportare normală a cărămizilor, mortarele se vor întinde uniform la aceeaşi grosime.
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Utilizarea materialeloe vâscoase, micşorează rezistenţa zidăriei cu 15%. Rezistenţa zidăriei de cărămidă
se micşoreze cu 25% în cazul în care cărămizile sunt aşezate neorizontal şi pe un pat de mortar
neuniform nivelat.
În urma studiului efectuat asupra zidăriei s-a constatat că ruperea se produce în general prin despicarea
zidăriei în stâlpişorii separaţi, având grosimea cam de jumătate de cărămidă. Această rupere este
rezultatul faptului că suprafeţele orizontale ale cărămizii Dr nu sunt strict paralele, au deformări şi
neuniformităţi, rosturile de mortar au grosimi diferite, ar mortarul este aşezat neuniform.
Grosimea rosturilor nu trebuie să depăşească dimensiunile din normative. încercările efectuate au arătat
că grosimile rosturilor de la 10-15 mm micşorează rezstenţa cu 15%. Rosturile cu grosimea de 20 mm
micşorează rezistenţa zidăriei cu 25%. Umplerea incompletă a rosturilor micşorează rezistenţa zidăriei cu
25% şi mai mult.
Zidăria rezistă cel mai bine la solicitarea de compresiune centrică.
Cazuri de solicitare a zidăriei la întindere, încovoiere şi forfecare când încărcările se aplică excentric:
•
un stâlp se sprijină pe un altul cu dimensiuni mai mari şi punctul de aplicaţie a încărcării nu
coincide cu centrul stâlpului de de desubt;
•

când o grindă de beton armat sprijină pe margina unui stâlp;

•

când un perete sprijină neaxial pe un perete de la etejulinferior etc.

Din aceste motive, cazurile prezentate mai sus, vor fi evitate prin verificarea trasării elementelor astfel
ca cele superioare să se aplice centric pe cele inferioare.
Suprafeţele de strivire (sprijinirea grinzilor pe pereţii din zidărie, sprijinirea buiandrugilor pe ziduri),
trebuie
•
cărămizi perfect paralelipipedice;
•
mortar de marcă prescrisă superioară;
•
rândurile de cărăidă perfect orizontale;
•
rosturile pline;
grosimea rosturilor uniformă; mortarul din rosturi bine îndesat.
Procedându-se corect, suprafaţa de strivire va rezista iar încărcarea se va transmite la rândurile
inferioare sau de o parte şi de alta a suprafeţei de strivire, din rând în rând aşa cum s-a arătat în Fig. 4.
până când solicitarea mare la strivire se reduce după câtevca rânduri de cărămizi la solicitarea de
compresiune normală.
La unele elemente de construcţie (console, brâie sau cornişe), zidăria poate rezista ş i la solicitări de
încovoiere şi la forfecare, dacă este executată în condiţii corespunzătoare. în aceste cazuri, zidăria se
execută ca în Fig. 8, având gr ijă să fie alese cărămizi fără defecte, iar mortarul să fie de marcă
superioară, rosturile să fie pli ne şi bine compactate.
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Rezistenţa unei zidării la aceste solicitări este asigurată prin rezistenţa cărămizilor şi prin gradul de
adeziune a cărămizilor cu mortarul din rosturile orizontale şi verticale pentru a putea rezista la lunecarea
pe rosturi. Cărămi zile vor avea faţa poroasă, vor fi bine udate pentru ca ele să nu absoarbă apa din
mortar iar mortarul să îndeplinească toate condiţiile tehnice.
3. Executarea zidăriilor din piatra naturala
Piatra neprelucrata
Este piatra ce se foloseste asa cum se gaseste in natura, este o piatra bruta, avand forma unor
blocuri neregulate ce nu au suferit operatii de prelucrare speciala. Ea se utilizeaza la executarea
zidariilor.

Piatra prelucrata (fasonata)
Este piatra care inainte de a folosita se utilizeaza sub forma de moloane, care sunt blocuri de piatra
avand fata vazuta cioplita din gros sau lucrata n in diferite moduri, iar fetele laterale sunt cioplite
sau lucrate la echer pe o adancime de 3 – 7 cm.
Piatra prelucrata se foloseste la executarea zidariei sub urmatoarele forme:
boltari, care sunt blocuri de piatra fasonate dupa forma boltilor sau arcelor in care urmeaza
a zidite;
- pietre de talie, care sunt blocuri de piatra de forma regulata la care 4, 5 sau chiar toate fetele
sunt prelucrate iar una din dimensiuni este de cel putin 70 cm.
Aceste pietre se folosesc la executia zidariilor aparente.
- placi de piatra, sunt pietre taiate in placi cu grosimea mica (maximum 12 cm) in raport cu celelalte dimensiuni si se foloseste la placari sau pardoseli;
- piese decorative, sunt pietre de forma speciala (cornise, glafuri, capitele etc.), nisate ingrijit,
utilizate ca elemente ornamentale.
Piatra naturala pentru constructie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa e omogena, curata, fara puncte de alterare, fara cuiburi sau puncte de pamant;
- sa nu fie poroasa si sa nu reprezinte fisuri;
- sa aiba rezistenta corespunzatoare;
- sa nu se distruga sub actiunea succesiva a inghetului si dezghetului;
- sa aiba un sunet clar la lovitura;
- sa fie neteda in sparturi si sa prezinte muchii vii.
De modul cum se realizează trasarea, depinde atât structura de rez istenţă a unei clădiri cât şi aspectul
sau interior şi exterior. Trasarea zidurilor se face pe fundaţii, planşee sau pe zidurile inferioare (când
acestea sunt mai groas e) şi se execută după un plan de execuţie, înainte de executarea zidurilor are loc
o trasare a acestora.
-
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Liniile de trasare ale feţelor zidurilor pot fi marcate cu scânduri, şipci sau sfori ori insemnate pe planşeu
sau pe zidaria inferioară prin linii trasate cu creionul sat imprimate cu sfoara trecuta prin praf de cretă.
La metoda de trasarea cu sfoara se procedează astfel: se imbiba sfoara în vopsea sau în praf de cretă,
este prinsă la capete de către doi muncitori care vor fixa sfoara între cele douăpuncte ce vor fi unite
printr -o linie. Cel de al treilea muncitor va prinde sfoara de mijlocul ei, o va ridica de la sol după care o
va lasa brusc, ea lăsând un marcaj de vopsea pe suport.
Lucrările de trasare sub cota zero (±0,00), se fac înainte de executarea fundaţiei. Punctele şi
axele materializare pe teren la trasarea fundaţiei trebuie sa fi e folosite ca puncte şi axe de referinţă
pentru trasarea pereţilor pe planşee. Lucrările de trasare peste cota zero (±0,00) se repeata pe fiecare
planşeu în parte .
Hidroizolaţiile sunt lucrări care se execută pe suprafaţa unor elemente de construcţii pentru a le proteja
împotriva umezelii sau a Infiltrării apei, iar în unele cazuri, pentri a le proteja împotriva acţiunii corozive
a apelor.
După tipul materialelor din care se execută, hidroizolaţiile pot fi:
a. Hidroizolaţii rigide; executate pe bază de ciment, realizate din beton şi tencuieli impermeabile
(hidrofuge), se utilizează contra apelor sub presine.
b. Hidroizolaţii metalice; realizate din foi metalice îmbinate prin lipire sau sudare, utilizate la
construcţii supuse la presiuni şi temperaturi mari.
c.

Hidroizolaţiile bituminoase; care la rândul lor se împart în:

Hidroizolaţii vopsite; aplicate la rece sau la cald prin vopsire sau stropire, folosite împotriva
umidităţii naturale a solului sau a barierei de vapori;
-Hidroizolaţii plastice (asfaltice); utilzate la izolarea pardoselii împotriva apei capilare; -Hidroizolaţii
elastice; realizate din carton bitumat, pânze bitumate, impâslitură din fibră de sticlă bitumata, ţesătura
din fibră de sticlă bitumată , foi din mase plastice, table; metalice. Se execută la cald sau la rece. Rezistă
la eforturi de întindere .
d.

Hidroizolaţii mixte, sunt combinaţii de hidroizolaţii şi materiale;

-Hidroizolaţii bituminoase, se aplică pe tencuieli hidrofuge;
Hidroizolaţii bituninoase cu o izolaţie metalică (foi de plumb, cupru, oţ el, aluminiu etc); Aceste
hidroizolaţii sunt durabile şi eficace. Se aplică în mod curent la rostjrile de tasare la fundaţii sau când
hidroizolaţia este supusă local la presiuni mari.
e. Hidroizolaţiile contra umidităţii solului-protejează elementele de construcţii contra pătrunderii, prin
absorbţie capilară, a umidităţii pământului. După poziţia pe care o au în construcţie, există:
-

Hidroizolaţii orizontale la pereţi;
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-

Hidroizolaţii verticale la pereţii subsolului;

Hidroizolaţii orizontale sub pardoseala subsolului. Construirea zidurilor Zidăriile sunt lucrări de
construcţii alcătuite din cărămizi, blocuri mici, prefabricate, pietre etc. aşezate cu respectarea unor
prescripţii tehnice şi legate cu mortar prin a câirui întărire se obţine un element rezistent, care se
comportă ca un tot unitar monolit, ca şi cum ar consta dintr - un singur material.
Modalităţi de aşezare a cărămizilor în zid:
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Acoperirea rosturilor verticale din rândurile unei zidării de către cărămizile din rândul următor fără ca
rosturile celor două rânduri să se suprapună, poartă denumirea de legătură sau ţeserea cărămizilor.
Acest sistem de legătură constă în aşezarea cărămizilor dintr-un rând, decalate faţă de cele din rândul de
dedesubt cu % cărămidă în lungimea zidăriei şi cu /4 cărămidă în grosimea acestuia.
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Aplicând acest sistem de aşezare a cărămizilor în fiecare rând al zidăriei, se asigură ca la fiecare rost
vertical dintr-un rând, să-i corespundă un plin din rândurile învecinate de dedesubt şi de deasupra.
4-5. Executarea zidăriilor de complexitate medie si de mare complexitate.O constructie pentru a putea
fi clasificata cu tipul de structura din zidărie portanta, in condiţiile tarii noastre, trebuie sa indeplineasca
cateva criterii :
a)Materialul din care sunt realizate zidurile sa fie blocuri din argila arsa. Cărămizile sau blocurile
ceramice sunt de diferite mărimi, pe langa cele clasice, unii producători au făcut propriile elemente de
zidărie cu alte dimensiuni. Alegeţi numai blocurile pline (cărămidă clasica - se foloseste in prezent
extrem de rar) sau blocuri ceramice cu goluri verticale.
B.C.A." ul (beton celular autoclavizat) se poate folosi ca material structural doar pentru clădiri cu regim
de inaltime parter.

Cărămidă plina presata (cpp) din argila arsa. Este cel mai simplu bloc
ceramic. Se foloseste foarte rar in zilele noastre.
Necesita multa manopera, nu are calitati termoizolante ca blocurile ceramice moderne, dar reprezintă
cel mai cunoscut material de constructie din argila, cu care s-a construit de milenii.
Bloc ceramic cu goluri verticale (GV), este cel mai folosit element din argila arsa din prezent. Este spornic
la zidit si are calitati termoizolante.Se gaseste intr-o multitudine de variante,unele foarte bune, altele
mai puţin bune pentru zonele seismice.

Este folosit pentru pereţi nestructurali, de interior. Acest tip de bloc
ceramic se poate utiliza pentru pereţi despartitori indiferent de tipul structurii de rezistenta a
construcţiei.
b) Sa existe suficienta arie de zidărie in plan. Daca se taie cu un plan orizontal toate zidurile de la
parter, deasupra parapetilor de la ferestre si se calculeaza aria de zidărie sectionata pe fiecare direcţie
principala a casei (inmultind lungimea pereţilor cu grosimea lor) trebuie sa se obtina o arie mai mare
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decât~5% din suprafaţa totala a parterului. Aceasta regula ne asigura ca exista suficient material care sa
preia eforturile care apar in structura.
c) Zidaria sa fie confinata (bordata, incadrata) cu elemente liniare din beton armat. Aceste elemente
sunt stalpi/samburi (cele verticale) si centuri (cele orizontale). Pen tru o buna conlucrare intre zidărie si
elementele de confinare, este necesar ca zidaria sa fie realizata inainte de turnarea elementelor de
beton armat. Doar asa se asigura conlucrarea totala intre materiale. Un alt amanunt important il
constituie armaturile de conlucrare, intre zidărie si stâlpi. Aceste armaturi se monteaza (cate 2 bare) in
rosturile orizontale (dispuse pe verticala din 60 in 60 de: cm).
d) Peretii structurali de zidărie (interiori sau exteriori) trebuie sa fie realizaţi cu grosimea minima de 25
cm. Pentru constructii cu regim de inaltime Parter+Etaj si Mansarda este sufic enta aceasta grosime din
punct de vedere structural. Din punct de vedere termic, niciodata nu este suficient... aproape oricât de
gros ar fi peretele. Nu se poate realiza o casa eficienta termic fara folosirea unor materiale
termoizolante, cum ar fi polistirenul sau vata minerala.
Blocuri ceramice 290x240x138.
Cu aceste blocuri se pot realiza pereţi structurali cu grosime de "25 cm" sau de "30 cm" si sunt foarte
spornice la zidit. Este un material clasic si bine cunoscut de către constructorii din Romania, respecta
normele vechi romaneşti STAS 5185/1-85 si STAS 5185/2-86. Zidăriile realizate cu acest bloc ceramic au
istorie in Romania si nu pot aparea surprize in cazul unui viitor cutremur.
Blocurile cele mai bune sunt acelea ce indeplinesc urmatoarele condiţii:
-pereţii exteriori ai blocului au grosime de 15 mm
- pereţii interiori au grosime de 10 mm
- pereţii interiori sunt continui pe lungimea/latimea elementului.

Bloc excelent pentru pereţi structurali de 25 cm grosime. Se aseaza cu latura lunga in lungul zidului.
Se observa cu uşurinţa ca pereţii interiori ai blocului sunt continui.Daca se umplu cu mortar locasele
centrale se pot executa si pereţi cu crosime de 30 cm daca se aseaza blocul cu latura scurta in lungul
peretelui.
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Blocurile ce sunt prezentate mai jos respecta STAS-ul vechi dar nu au pereţii interiori continui sau nu au
grosimea pereţilor interiori de 10 mm.

Cu acest bloc ceramic se pot executa ziduri cu grosime de 25 si de 30 cm.

Daca se umplu cu mortar locasele centrale (golurile mari pentru mânuire), oferă o rezistenta buna.

foto.6

Idem

La acest tip de bloc doar pereţii de pe o direcţie sunt continui si au grosimea corespunzătoare. Se poate
folosi doar pentru pereţi cu grosime de 30 cm, se aseaza cu pereţii interiori continui pe direcţia zidului.
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Acest bloc ceramic se incadreaza intre cele conforme cu STAS
5185/2-86, dar ATENTIE are dimensiuni 290x240x188, asta inseanna
ca asizele vor avea 20 cm inaltime, este mai spornic la zidit.
Are urmatoarele dezavantaje: pereţii interiori au grosime de 8 mm
in loc de 10 cm si pereţii interiori sunt continui doar pe o direcţie.

Se recomanda aşezarea lui ca in foto. 10 rezultând pereţi cu grosimea de 30 cm.
Se pot realiza pereţi cu grosime de 30 cm, de buna calitate, daca se aseaza blocurile cu latura scurta in
lungul pereţilor.Este necesara umplerea cu mortar a locaselor centrale.
Blocul prezentat mai jos NU POATE FI FOLOSIT absolut deloc. Este dat de exemplu cum nu trebuie sa
fie. Cu siguranţa veti gasi pe piaţa diverse modelele care seamana mai mult sau mai puţin cu acesta

Acest tip de bloc ceramic are pereţii interiori groşi doar de 5 mm. Totodata pereţii interiori nu sunt
continui daca se foloseste pentru pereţi structurali cu grosime de 25 cm.
Blocuri ceramice Porotherm 25 S " Wienerberger
Cu acest sistem de blocuri ceramice se pot realiza pereţi structurali de zidărie de buna calitate, cu
grosime de "25 cm". Este un sistem modern care se fabrica acum si in Romania, i ntr-o fabrica de langa
Targoviste.In trecut nu era recomandat, datorita faptului ca era un sistem importat din Austria (tara fara
seisme) si se vindea pe piaţa noastra fara sa fie adaptat condiţiilor locale. Specialiştii Wienerberger au
făcut recent mai multe teste si au realizat un produs adaptat condiţiilor seismice din Romania.Acest
produs adaptat se distinge uşor printr-un locaş special realizat pe cele 2 fete verticale din lungul zidului,
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realizand un rost vertical cu capacitati sporite fata de sistemele anterioare.

POROTHERM 25S (S-seismic), se foloseste pentru pereţi structurali interiori sau exteriori. Configuraţia
blocului ceramic imbunatateste mecanismul de cedare sub acţiunea solicitărilor de tip seismic.
Rezistenta la forfecare in rostul vertical de mortar este sporita cu valori intre 18-20% fata de produsele
tip locaş de mortar.

Porotherm Wienerberger este un sistem complet care oferă si varianta reali zarii pereţilor exteriori cu
grosime de 38 cm in loc de 25 de cm (cei interiori raman cu grosime de 25 cm) fara a necesita modificări
majore ale proiectului de structura in ceea ce priveşte elementele de beton armat. Stâlpii si centurile
raman cu secţiuni de 25x25 cm, se latesc doar fundaţiile exterioare.POROTHERM 25 este un bloc
ceramic cu locaş de mortar ce se foloseste pentru pereţi structurali interiori sau exteriori, in
conformitate cu proiectul de execuţie al construcţiei sau pentru pereţi nestructurali, la ccnstructiile cu
structura din beton armat in cadre.
POROTHERM 38STh se foloseste la pereţi structurali exteriori. Configuraţia blocului ceramic
imbunatateste mecanismul de cedare sub acţiunea solicitărilor de tip seismic. Rezistenta la forfecare in
rostul vertical de mortar este sporita cu cca.30% fata de produsele tip locaş de mortar. Performanta
termica superioara.
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6, 7, 8. Executarea tencuielilor simple, decorative, de mare complexitate
Prin tencuieli se înţelege operaţia de acoperire a unor suprafeţe brute cu un strat ele mortar, care
după întărire formează o crustă compactă şi rezistentă numită tencuială.
Toate tencuielile, cu excepţia celor brute, se aplică în cel puţin două straturi: primul strat, stratul de baza
(grundul) are grosimea de 8 15 mm şi se execută din mortar obişnuit:
al doilea strat (faţa văzută) are grosimea de 5-30 mm, şi se execută cu mortar obişnuit sau cu materiale
speciale.
Pentru ca grundul să adere bine la suprafeţele de beton, zidărie de piatră sau la cele din şipci şi trestie,
se vor amorsa cu un strat de şpriţ. în acelaşi scop pe plasele de rabiţ se alplică un strat suport (şmir),
care umple ochiurile plas ei.
Faţa văzută se poate finisa, conform prevederilor proiectului, în urmatoarele moduri: închiderea porilor
cu un strat subţire de pasta de var şi adaos de ipsos (100 kg ipsos/1mc var pastă), denumit glet de var;
acoperirea cu un strat subţire de pastă de ipsos fin netezit, denumi t glet de ipsos;.
tratarea în scopuri decorative: frecare cu peria de sârmă, rostuire, buciardare, şpiţuire, pieptănare etc.
La executarea tencuielilor se vor respecta urmatoarele reguli:
- nu se va folosi mortar de ipsos la tencuielile exterioare; tencuieli le interioare se vor executa înaintea
tencuielilor exterioare pentru a se permite uscarea lor mai rapidă;
- se vor evita profilurile executate cu plasă de rabiţ, la exterior; ele se vor executa din cărămidă sau
beton;
- orice profil sau ieşitură din tencuială la exterior, mai mare de 4 cm, care este expusă la ploaie, dacă nu
se acopera cu tablă va fi acoperită cu un strat de tencuială de ciment sclivisit având panta de scurgere;
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- executarea tencuielilor trebuie făcută cu mare grijă; suprafeţele să fie plane, muchiile rectilinii,
profilurile drepte etc., în limitele abaterilor admisibile. Când nu se precizează altfel de proiectant,
tencuielile se vor executa cu muc hii vii;
-grundul se va executa în general pentru orice fel de tencuială, diferenţa constând numai în materiale
din care se prepară mortarul. în mod excepţional el poate lipsi la tencuielile pe suprafeţele de beton la
care faţa văzută se aplică dire ct peste şpriţ şi la tencuielile pe suprafeţele de rabiţ la care faţa văzută se
execută direct peste şmir.
Clasificarea tencuielilor;
Tencuielile interioare sau exterioare se clasifica tinand s eama de o serie de considerente.
a) Dupa natura suprafetei pe care se apica tencuielile pot fi:
- tencuielile pe suprafetele de caramida care se executa in doua straturi (grund si fata vazuta).
-tencuieli pe suprafete de beton si pe suprafete de zidarii de piatra, care se execută din şpriţ,
grund şi faţa văzută.
La tavane cu suprafeţe plane, pe planşee de beton armat monolit fără grinzi,din fâşii, prefabricate de
beton armat, tencuielile pot fi aplicate în două straturi (şpriţ şi faţa văzută);
tencuieli pe suprafaţe de şipci şi trestie (tavane şi pereţi), care se execută în trei straturi (şpriţ, grund şi
faţa văzută), stratul şpriţ având rolul de strat de amorsaj;
tencuieli pe suprafeţe de rabiţ (tavane) care se execută în trei straturi (şmir, grund şi faţa văzută).
b)

După modul de finisaj tencuielile pot fi:

-tencuieli brute, constituite dintr-un singur strat executat din mortar de var gras cu sau fără adaos de
ciment;
-tencuieli obişnuite drişcuite, din tinci de var aplicat pe un grund din mortar de var gras, cu sau fără
adaos de ciment. Tinciul se prepară din nisip fin cernut şi var pastă strecurat prin sită. Grundul pe care se
aplică tinciul nu trebuie să fie uscat; tencuieli sclivisite alcătuite din două straturi din mortar de ciment;
- tencuieli gletuite, pentru acoperirea feţei văzute a tencuielii.
Se întrebuinţează glet de var, din pastă de var cu adaos de ipsos sau glet de ipsos sub formă de pasta
pentru netezirea feţei tencuielilor care urmează să fie tratate mai deosebit sau să fie vopsite în ulei.Spre
a se obţine o rezistenţă mai mare a gletului, în pasta de ipsos se poa :e adauga c lei. Gletul se poate
executa după ce faţa văzută, a tencuielii a fost drişcuită .
-tencuieli decorative, cu faţa prelucrată în mod decorativ. În categoria acestor lucrări intră tencuielile cu
praf de piatra (raşchetate, stropite, periate sau pieptănate) şi din piatră artificială frecate, buciardate,
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şpiţuite, cioplite sau tratate cu acid clorhidric. Tencuielile decorative se folosesc în mod obişnuit la
faţade, dar se folosesc uneori şi la interior (frecate sau stropite).
c) După materialul din care se prepară mortarul, tencuielile pot fi:
- tencuieli cu mortar de var gras (mortar preparat numai cu var), atât pentru grund, cât şi pentru faţa
văzută. Se executa în interiorul clădirilor şi în locurile unde tencuielile nu sunt supuse la intemperii;
- tencuieli cu mortar de var şi ciment (mortar preparat cu var gras, căruia i se adaugă o cantitate de
ciment potrivită cu rezistenţa cerută pentru tencuiala). Aceste tencuieli se execută obişnuit pe
suprafeţele de beton, pe suprafeţele exterioare ale clădirilor,precum şi în interior acolo unde tencuielile
sunt expuse degradărilor sau loviturilor;
- tencuieli cu mortar de ciment (mortar alcătuit din nisip amestecat cu ciment). Se folosesc mai ales la
soclurile exterioare ale clădirilor, la tencuieli sclivisite, la pereţii e xpuşi la umezeală permanentă sau la
acţiuni mecanice;
- tencuieli cu mortar de var şi ipsos (mortar alcătuit dintr-un amestec de nisip cu var pastă şi cu adaos de
ipsos). Acest mortar se întrebuinţează mai ales la tencuirea plafoanelor din şipci şi trestie;
-tencuieli cu mortar de ipsos, cu faţa văzută executată numai din ipsos pe un grund de mortar de var şi
ipsos. Se execută atât la pereţi, cât şi la tavane;
-tencuieli cu materiale speciale. In această categorie se cuprind tencuielile exterioare executate cu
materiale speciale ca: dolomit, terasit etc;
d) După destinaţiile speciale tencuielile pot fi:
- tencuieli impermeabile, care se obţin fie prin sclivisirea feţei văzute a tencuielilor executate cu mortar
de ciment sau prin introducerea în moitarul de ciment a u nor substanţe speciale care fac tencuiala mai
impermeabilă, fie prin modul de executare a tencuielilor ca de exemplu prin torcretare, în care caz ele se
numesc tencuieli torcretate;
- tencuieli antiacide, care rezistă la acţiunea substanţelor chimice şi care se obţin cu materiale având
caracteristici speciale;
- tencuieli acustice, care se realizează în scopul de a absorbi sunetele în sălile de spectacole şi se execută
cu agregat poros (piatră ponce, zgură măcinată etc.).
Inainte de începerea lucrărilor de tencuieli, trebuie terminate toate lucrările care ar putea împiedica
executarea tencuielilor sau prin lipsă, ori executarea lor ulterioară, ar putea să le deterioreze.Inceperea
lucrărilor de tencuieli se face numai după ce construcţia se găseşte într -un anumit stadiu. Executarea la
timp şi în bune condiţii a lucrărilor de pregătire a construcţiei şi a suprafeţelor elementelor în vederea
executării tencuielilor, contribuie în bună parte la obţinerea tencuielilor de bună calitate, la
reducerea preţului de cost şi la scurtarea duratei de execuţie.
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•Zidăria pereţilor despărţitori să fie complet terminată, precum şi eventualele spargeri făcute pentru
lucrările de instalaţii;
• Instalaţiile electrice, de apă, de încălzire centrală şi de gaze care sunt prevăzute să ră mână
îngropate sub tencuială, să fie complet executate, iar cele de apă şi de încălzire centrală să fie şi
probate ;
• Montarea rabiţului la tavane, arce, bolţi etc. prevăzut în proiect, precjm şi a rabiţului pentru
acoperirea
• Montarea tâmpăriei şi protejarea ei cu hârtie (saci vechi, ziare etc.)
Tencuielile interioare se pot începe numai după executarea învelitorii sau terasei; pe timp de vară se pot
începe lucrările de tencuieli interioare dacă deasupra încăperii respective sunt executate cel puţin două
planşee de beton armat şi dacă scurgerea apei de ploaie de pe ultimul planşeu este asigurată.De
asemenea, lucrările de tencuieli se pot începe numai după un anumit termen , în care trebuie să se
producă tasarea zidăriei, deoarece această trasare poate duce la fsurarea şi coşcovirea tencuielii.
Pereţii de cărămidă executaţi cu mortar de ciment se pot tencui imediat după terminarea etajului
respectiv, iar cei de zidărie cu mortar de var sau cu un mic adaos de ciment, se pot tencui numai după
terminarea zidăriei etajului imediat următor.
La clădirile cu parter şi la ultimul etaj, tencuielile se pot executa imediat după terminarea zidăriei
pereţilor, indiferent de mortarul utilizat.Este interzisă executarea tencuielilor pe zidărie îngheţată.
Pentru executarea lucrărilor de tencuieli exterioare este necesar să fie terminată streaşina, montate
jgheaburile şi să fie asiugurată îndepărtarea apelor de ploaie de pe acoperiş prin monta rea la jgheaburi
a unor ştuţuri (aruncători de apă) provizorii.
Pentru asigurarea unei aderenţe cât mai mari a mortarului pe suprafeţele pe care se poate aplica
tencuiala şi a unei cât mai bune comportări în timp, trebuie ca suprafeţele să fie cât mai rigi de, curate şi
rugoase.
•

Ieşindurile locale sunt cioplite cu dalta sau ciocanul de zidărie.

•
Intrândurile care necesită grosimi mari ale stratului de tencuială (peste 40mm) se
acoperă cu o suprafaţă de tencuit sau cu o împletitură de sârmă pe cuie bătute în r osturile zidăriei,
peste care se execută tencuiala.
•
Intrândurile mari, peste 70 mm, pe suprafeţele exterioare ale clădirilor, nu se 'ectifică cu
rabiţ, ci cu completări de cărămidă sau prin îngroşarea stratului de mortar, pe cuie bătute în pereţi cu
împlet itură de sârmă între aceste cuie pentru armarea mortarului.
•
Dacă abaterile nu depăşesc limitele admisibile se curăţă doar suprafeţele respective de praf,
noroi, pete de grăsime,etc.
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•

Curăţirea se execută, de la caz la caz, prin spălare cu apă, cu perii de sârmă ele.

•

Dacă suprafeţele de tencuit sunt netede, ele trebuie înăsprite prin cioplire, şpiţuire etc.

•
în cazul zidăriilor de cărămidă executate cu rosturile pline, rosturile zidăriei se curăţă pe
adâncimea de 1 cm, pentru a asigura o legătură bună cu zidăria.
Pereţii interiori şi tavanele din beton ce s -au realizat în cofraje de inventar (metalice, placaj etc.), având
suprafeţe netede, nu se tencuiesc. Suprafeţele lor trebuie pregătite pentru o finisar e cu compoziţia de
zugrăveli sau cu tapete; eventualele chituri se execută cu mortar de ciment şi nisip fin.
•
Suprafeţele pereţilor exteriori, realizaţi ca şi cei interiori în cofraje de inventar indicate mai
înainte, se pregătesc pentru o finisare directă cu compoziţii de vopsit din PAV.
•
înainte de aplicarea mortarului, suprafeţele de tencuit trebuie să fie stropite cu apă, pentru a
nu se produce absorbirea excesivă a apei din mortaru de tencuială, ceea ce ar dăuna adeziunii
mortarului.
•
Pentru a preîntâmpina apariţia fisurilor la rosturile dintre suporturile din materiale cu
contracţii diferite, acestea vor fi acoperite cu fâşii de rabiţ de circa 15 cm lăţime.
•
Toate suprafeţele de lemn sau de metal care apar în zidărie(ghermele, grinzi, buiandrugi,
stâlpi etc.), nu se tencuiesc decât după ce au fost acoperite cu o plasă de rabiţ; cele de lemn vor fi
acoperite sub plasa de rabiţ cu carton bitumat, pentru a se evita umflarea lemnului în contact direct cu
tencuiala.
•
Toate lucrările pe rabiţ ale diferitelor elemente cerute de necesităţi arhitecturale trebuie
terminate.
•

La tencuieli exterioare se evită lucrările pe rabiţ.

•
La tencuielile pe plasă de rabiţ trebuie să se verifice în primul rând ca plasa să fie bine legată
cu sârmă la distanţa de 20-25 cm , de reţeaua de bare de oţel-beton. Barele de oţel - beton au diametrul
de cel puţin 6 mm, iar ochiurile reţelei au dimensiunile de 25 x 25 cm. Reţeaua trebuie bine legată de
construcţia tavanulu la fiecare 25-30 cm cu mustăţi din sârmă zincată de 2-2,5 mm grosime şi fixată cu
distanţiere de lemn. Plasa trebuie să fie bine întinsă, să nu aibă părţi care să atârne şi să nu se lase sub
greutatea tencuielii. Construcţia rabiţului nu trebuie să prezinte abateri de la planul proiectat, mai mari
decât 5 cm/mp de perete sau tavan.
•
Pentru tencuieli exterioare se execută aceleaşi lucrări pregătitoare ale suprafeţelor de
tencuit ca şi pentru tencuielile interioare. Se interzic folosirea ipsosului la aceste lucrări, având în vedere
că se degradează la umiditate.La unele elemente de construcţie nu se cere rezolvarea prin tencuială a
problemei estetice, ca de exemplu la calcane, pereţi despărţitori în pod şi în boxele pivniţei etc.
In aceste cazuri, tencuielile se execută mai simplu, fără vreo grijă deosebită pentru obţinerea unor
suprafeţe plane şi verticale, atenţie dându-se numai pentru acoperirea cu mortar a întregii suprafeţe de
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tencuit şi asupra grosimii tencuielii. Aceste-tencuieli se numesc tencuieli brute. Mortarele care se
folosesc pentru executarea tencuielilor brute în încăper umede şi la exterior sunt cele de var, iar în
încăperi umede şi la exterior sunt cele de var cu adaos de ciment. Consistenţa acestor mortare trebuie
să fie de 7-8 cm.
Mortarul se aplică manual prin aruncarea pe suprafaţa de tencuit direct cu canciocul, cu mistria, sau cu
făraşul, luând mortarul din targa de mortar sau din lada conteinerului.Uneori mortarul din ladă se pune
întâi pe o mahala pătrată şi de pe aceasta se ia mistria şi se aruncă pe tavan sau pe perete.
La pereţi, mortarul se aplică începând de jos în sus, într-un strat continuu, rivelându-l cu dosul mistriei
sau cu mahalaua lungă, astfel ca grosimea tencuielii să rezulte de 1-1,5 cm.
In unele cazuri, ca de exemplu în subsolurile care servesc ca depozite de magazine, la calcane care
rămân vizibile un timp mai îndelungat etc., tencuielile brute se drişcuiesc, adică se netezesc cu drişca.
Netezirea cu drişca se execută după ce mortarul s-a întărit puţin, prin frecarea suprafeţei şi apăsând în
acelaşi timp drişca pentru a îndesa mortarul aplicat, stropind la nevoie cu apă suprafaţa înaite de
drişcuire. în timpul netezirii nu se urmăreşte obţinerea unei suprafeţe plane, ci numai a unei suprafeţe
netede.
Pentru a stabili verticalitatea (orizontalitatea) şi planeitatea suprafeţei tencuielii, orecum şi în vederea
obţinerii unei grosimi cât mai reduse a acesteia, se execută trasarea suprafeţelor de tencuit.
Trasarea cuprinde două operaţii:
•

Poziţionarea martorilor

•

Executarea stâlpişorilor

Poziţionarea constă în aplicarea pe suprafaţa de tencuit a unui număr de martori realizaţi din mortar,
astfel ca faţa acestor martori să corespundă cu faţa grundului care urmează să se aplice, între martori se
execută stâlpişori care servesc pentru nivelarea grundului.
La pereţii interiori, în partea de sus a acestora, la o distanţă de 20 cm de la tavan şi 20 cm de la peretele
vecin, se bate în rostul de zidărie un cui, astfel ca floarea lui să rămână în afara peretelui cu 1-1,5 cm. Pe
floarea acestui cui se ţine lipită sfoara firului cu plumb, lăsând greutatea cumpenei să atârne aproape de
pardoseală .
Pentru a uşura munca tencuitorului, este mai bine ca dreptarul pentru nivelarea mortarului să fie ţinut în
poziţie verticală, în care scop la încăperi cu înălţimi mici şi în cazul aplicării mecanizate a tencuielilor, în
loc de stâlpişori verticali se execută fâşii orizontale (fic|.1,b). Pentru aceasta, în modul descris mai înai
nte, se execută două rânduri orizontale de martori, la distanţe de 50-60 cm de la tavan şi de la
pardoseală. între martorii astfel fixaţi se realizează fâşii orizontale din mortar.
Reperele (stâlpişorii şi fâşii orizontale ) din mortar pot fi înlocuite cu repere metalice de inventar.
Reperele metalice speciale de inventar (fig. 1 ,c) sunt executate din corriere care se fixează la distanţe de
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1 -1,5 m pe verticală cu ajutorul unor piroane; muchia dinspre perete a aripii cornierului perpendicular
pe perete, marchează faţa stratului de grund.
La pereţi exteriori, trasarea se execută la fel ca la pereţii interiori, însă pe toată înălţimea clădirii şi nu
separat pe fiecare etaj în parte, deoarece altfel nu se poate asigurs o suprafaţă plană a faţadei.
Când faţada este prevăzută cu elemente orizontale ieşite din planul peretelui, de exemplu brâuri
executate de roşu şi care împiedică ţinerea firului cu plumb la o distanţă de zid cât grosimea tencuielii,
firul cu plumb se ţine depărtat de zid, astfel ca să nu fie împiedicat de aceste elemente orizontale,apoi
se măsoară distanţa dintre firul cu plumb şi zid din 3 în 3 m şi se stabileşte distanţa de la fir la faţa
tencuielii, astfel ca să rezulte o grosime minimă a acesteia.După aceasta, se bat cuiele-martori astfel ca
floarea lor să fie la aceeaşi distanţă de firul cu plumb pe toată înălţimea clădirii.Mai departe se
procedează ca la tencuielile pe pereţi interiori.
La trasarea tavanului, în centrul lui se fixează un martor de ipsos gros de 1 -1,5 cm. Pe acest martor se
ţine paralel cu unul din pereţi un dreptar lung, în general cât latura mică a încăperii, şi cu ajutorul unui
boloboc aplicat pe acesta, se aşează dreptarul în poziţie orizontală; la capetele lui se fixează câte un
martor de ipsos prin umplerea cu mortar a spaţiului dintre dreptar şi tavan. Se întoarce apoi dreptarul în
poziţie perpendiculară şi se procedează la fel, fixându-se alţi doi martori la capetele dreptarului, în noua
poziţie.
Folosind martorii astfel fixaţi se punctează în mod analog linii lângă pereţi.
Dacă suprafaţa tavanului este mare, se mai punctează şi alte linii paralele, fixând martori în prelungirea
liniilor stabilite, prin martorii executaţi anterior şi ţinând dreptarul pe: doi martori alăturaţi,între
martorii fixaţi se execută fâşii de mortar de grund paralele cu una din laturi, la fel ca la trasarea pe
pereţi. La fixarea martorilor se urmăreşte să nu se depăşească grosimea normală a grundului.
Şpriţul sau amorsajul este primul strat al tencuielii şi are ca scop să asigure o bună legă tură a acesteia cu
suprafaţa de tencuit.
Pentru aceasta el trebuie să fie continuu, ceea ce se obţine prin alegerea consistenţei mai fluide a
mortarului de şpriţ (consistenţa de 11-12 cm).
Pereţii din zidărie de cărămidă se stropesc cu apă şi se amorsează prin stropire cu un mortar fluid, care
va avea aceeaşi compoziţie ca a mortarului pentru stratul de grund.
La suprafeţele de beton şi de zidărie de piatră, pentru şpriţ se foloseşte laptele de ciment (ciment cu
apă), uneori cu un mic adaos de nisip. La suprafeţele de beton care urinează să fie tencuite, mortarul
pentru şpriţ se prepară din ciment cu adaos de var.
Stratul de şpriţ se aplică fie manual, fie mecanizat. Aplicarea mecanizată se realizează cu maşinile de
tencuit. Manual, stratul de şpriţ se aplică cu ajutorul unei mături scurte, astfel încât să formeze un strat
cât mai subţire (=s3mm), numai cât este necesar să acopere toată suprafaţa cu un strat conţinu.
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La suprafeţele de rabiţ nu se aplică şpriţ ci în locul acestuia se aplică un strat -suport pentru grund, care
se numeşte şmir. Acest strat se execută din mortar de var cu ipsos sau de var cu ciment după cum este şi
mortarul grundului; mortarul şmirului trebuie să aibă o consistenţă mai vârtoasă decât a grundului (5 6cm).
Şmirul se aplică apăsându-l cu dosul mistriei pe plasa de rabiţ astfel ca să intre bine în ochiurile
plasei.Suprafaţa şmirului trebuie să rămână cât mai aspră pentru ca să asigure o bună legătură cu
grundul.
Grundul este stratul cel mai gros al tencuielii şi serveşte pentru acoperirea ne regularităţilor suprafeţelor
de tencuit.Grosimea totală normală a grundului trebuie să fie de «20 mm la tencuielile de cărămidă,
piatră şi beton şi de circa 15 mm la tencuielile pe suprafeţele din şipci şi trestie.
La suprafeţele de beton care urmează să fie tencuite şi care au rezultat din execuţie destul de îngrijite,
fără abateri însemnate de la verticală la pereţi şi de la orizontală la tavane, se aplică direct stratul vizibil
peste şpriţ, nete zit în prealabil după o oarecare zvântare a lui, fără să se mai execute grundul.
Mortarele folosite pentru stratul de grund sunt date în tabelul nr. 1. şi trebuie să aibă consistenţa de 7 -8
cm în cazul aplicării manuale şi 9-13 cm la aplicarea mecanizată.
Grundul se aplică numai după ce şpriţul s-a întărit, dar nu mai devreme de 24 h de la aplicarea acestuia,
în cazul suprafeţelor de beton şi de 1 h în cazul suprafeţelor de cărămidă.
Grundul se aplică manual sau mecanizat. Aplicarea mecanizată se realizează cu maşini de tencuit.
Aplicarea manuală se realizează într-una sau două reprize, prin aruncarea mortarului pe suprafeţele de
tencuit. Mortarul se aruncă direct cu canciocul, cu mistria sau cu făraşul. Uneori, mortarul din targă se
pune cu mistria pe mahalaua pătrată şi de pe aceasta se aruncă pe suprafaţa de tencuit.
Mortarul se întinde între stîlpişori, în fîşii orizontale începînd de jos în sus într -un strat cît mai uniform
şi, de grosimea stîlpişorilor. Apoi, cu ajutorul dreptarului, ţinîndu-l în poziţie orizontală şi sprijinit pe doi
stîlpişori, se niveleaza mortarul prin mişcări orizontale de du-te-vino şi deplasându-l treptat de jos în jus,
pentru că astfel surplusul de mortar să se adune pe dreptar; acest mortar se aruncă înapoi în targa de
mortar direct cu dreptarul ţinindu -l în poziţie verticală.
După prima nivelare se completează golurile rămase şi se nivelează din nou.
Pentru ca la aruncarea mortarului de grund, stîlpişorii să nu se îngroaşe, ceea ce ar provoca deformarea
suprafeţei lor şi a grundului, este necesar ca, înainte de a se nivela cu dreptarul, stîlpişorii să fie curaţaţi
cu mistria de mortarul căzut pe ei.
Când se folosesc repere de inventar executate din corniere metalice mortarul se niveleaza cu dreptare
profilate special (v.Fig.1, d), care alunecă pe reperele metalice.
In cazul executării tencuielilor folosind la pereţi fişii orizontale, dreptarul se ţine în poziţie verticală lipit
pe două fâşii orizontale de ghidare şi se deplasează pe aceste fâşii cu mişări scurte în sus şi în jos (v. Fig.
1, b). Pentru a nu se piarde mortarul care cade în timpul nivelării, se aşează pe schelă, lipită de perete, o
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scândură lată de pe care mortarul căzut se strânge cu mistria şi se aruncă fie pe perete pentru
completarea golurilor rămase fie în targa de mortar. La executarea tencuielii fără schelă, planşeul
trebuie să fie curat, pentru ca mortarul căzut să nu se amestece cu corpuri străine.
Suprafaţa grundului astfel obţinută nu se netezeşte; ea trebuie să rămână aspră, pentru ca să se asigure
buna aderenţă a stratului vizibil.
Dacă după nivelare suprafaţa grundului a ieşit netedă sau atunci când stratul vizibil urmeaza să fie
aplicat după uscarea completă a grundului, faţa acestuia se crestează cu mistria pe o adâncime de 2 -3
mm, tragându-se linii înclinate în două sensuri la distanţa de 5-6 cm una de alta. O aderenţă mai bună se
obţine brăzdând suprafaţa grundului cu linii orizontale ondulate.
Dacă grundul se aplică în mai multe straturi, la mortarele pe bază de ciment sau ipsos, fiecare strat
trebuie să se aplice numai după întărirea stratului aplicat anterior, iar în cazul mortarelor de var, numai
după ce acesta a început să se albească. Intervalele de timp între straturile tencuielii aplicate separat
variază de la 1 h până la 48 h, în funcţie de natu'a mortarului. Suprafaţa celei de-a doua reprize a
grundului se nivelează cu un dreptar de lemn neprofilat, pe care tencuitorul îl mişcă orizontal şi de jos în
sus, menţinându-l rezemat pe două din reperele de trasare, pentru ca surplusul de mortar să se adune la
partea superioară a dreptarului. Stratul vizibil este ultimul strat al tencuielii simple şi are ca scop sa dea
forma şi aspectul definitiv tencuielii. Grosimea acestui strat este de 2 -4 mm la aplicare. Mortarul
stratului vizibil, denumit şi tinci,având compoziţia arătată în tabelul 1 se prepara cu nisip cu granule până
la 1 mm diametru, iar consistenţa lui este de 9-11 cm; înainte de aplicare, mortarul se trece printr-o sita
cu ochiuri de 1 mm. După aplicarea stratului vizibil, acesta se prelucrează pentru a-i da o suprafaţă
perfect dreaptă şi uniformă ca aspect (fără zgârieturi, fără urme de înnădiri).
Stratul vizibil se aplică după uscarea grundului (sau albirea lui la tencuielile pe bază de var), începând cu
tavanul.
Dacă grundul este complet uscat, acesta se stropeşte cu apă înainte de aplic area stratului vizibil. La
tencuieli exterioare, înainte de aplicarea stratului vizibil se eixecutâ toate profilurile faţadei.
Tinciul se aplică cu canciocul sau cu mistria, pe porţiuni reduse şi imediat se întinde cu drişca -dreptar
într-un strat uniform şi cât mai subţire, căutând să se obţină o suprafaţă cât mai regulată.După
zvântarea acestui strat, se procedeaza la netezirea lui cu drişca de lemn. Netezirea se obţine stropind cu
apă stratul aplicat, cu ajutorul bidinelei şi frecându-l cu drişca, cu mişcări circulare, până la obţinerea
unei suprafeţe cât mai netede şi uniforme.
Tinciul se mai poate netezi şi cu ajutorul driştei de lemn căptuşită cu cauciuc, care alunecă mai uşor pe
mortar şi cu care se obţine o suprafaţă mai netedă.
Suprafaţa netezită se verifică cu un dreptar, iar neregularităţile se completează cu tinci şi se nivelează
din nou, frecând suprafaţa până ce capătă acelşi aspect ca restul suprafeţei frecate anterior.
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La netezirea tencuielii colţurilor vii intrânde şi ieşinde (la colţurile încăperii, la racordarea cu tavanul, la
golurile pentru uşi, ferestre, nişe) trebuie să se dea o atenţie deosebită pentru ca să se obţină linii
perfect drepte.Pentru uşurarea munci si mărirea productivităţii, se întrebuinţează în acest scop dreptare
spec iale de colţ,din lemn sau metal
Scafele rotunde se netezesc cu dreptarul şi apoi cu drişca specială profiată, până se obţine racordarea
Tencuielile la şpaleţi şi la glafurile golurilor se execută odată cu tencuirea pereţilor şi în acelaşi mod.
Muchiile rezultate din intersecţia suprafeţelor tencuite ale pereţilor, şpaleţilor şi glafurilor vor
reprezenta linii drepte, fără frânturi teşite.
Abaterea de la verticală sau orizontală, verificată cu firul cu plumb, respectiv nivela, va fi cel mult ± 1
mm/m şi de maximum ± 3 mm pe element.
Tencuielile gletuite se pot executa cu glet de var sau cu glet de ipsos.
Gletul de var este un strat subţire realizat din pastă simplă sau cu adaos de ipsos.
Gletul de var se aplică pe tencuieli drişcuite înainte de uscarea completă a acestora,în acest scop se
pune o cantitate de var pastă pe o drişcă de otel şi se întinde, apăsând cu o muchie pe suprafaţa
drişcuită, astfel ca să se acopere toate neregularităţile şi asperităţile rezultate din drişcuială.Netezirea cu
drişca de oţel se execută până se obţine o suprafaţă perfect netedă la pipăit, fără zgârieturi, fără urme
de drişcă, fară să se observe liniile de înnădire ale porţiunilor de suprafaţă lucrate în perioade diferite.
Dacă tencuielile drişcuite s-au uscat complet, pentru aplicarea gletului se foloseşte var cu adaos de
ipsos. Acest glet se aplică în acelaşi mod ca şi cel de var însa, înainte; de aplicare, tencuiala trebuie
udată, iar grosimea stratului poate ajunge la 1-2 mm. Gletul se aplică pe porţiuni mici (de 0,5 -0,75 mp),
pentru a se putea netezi suprafaţa înainte de întărirea mortarului de glet. Pentru netezire, drişca se ţine
aproape perpendiculară pe suprafaţa de prelucrat şi se mişcă în sus şi în jos, în dreapta şi în stînga, pînă
se obţine o suprafaţă perfect netedă.
La aceste tencuieli se cere o mare exactitate, de aceea ele se verifică cu un dreptar metalic şi se
controlează la lumina unui bec electric apropiat de suprafaţa gletuită, pentru ca să se pună în evidenţă
cele mai mici denivelări. Suprafaţa obţinută trebuie să fie perfect netedă la pipăit şi eventualele
asperităţi trebuie curăţite cu hârtie sticlată. De asemenea, şi racordările cu porţiunile executate anterior
se curăţă cu muchia driştei şi cu hârtie sticlată, până când nu se mai simte nici o asperitate la frecarea cu
dosul palmei.
Pe suprafeţele de beton nu se aplică direct gleturi de var (fără, straturi intermediare).
În cazul suprafeţelor rezultate netede de la decofrare, dacă este necesară realizarea unui strat de glet,
se va folosi o pastă specială "gipac", având următoarea compoziţie: o parte întârzietor de priză sau
plastifiant; patru părţi aracet D 50, două-trei părţi ipsos ce construcţii şi apa necesară obţinerii unei
consistenţe fluide a pastei. Materialul se va prepara în doze posibil de pus în lucrare în maximum 6 ore.
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La finisarea pereţilor executaţi din blocuri şi plăci de beton celular autoclsvizat cu rosturi subţiri de 2 -3
mm, se foloseşte gletul de netezire pe bază de aracet şi nisip fin având compoziţia 1 : 2 : 0,5 în volume
(aracet DP 25, nisip fin 0,2 mm, apă). Pastele subţiri gipac şi cele pe bază de aracet sau vinarom şi nisip
fn se întind pe suprafeţele netede ale pereţilor de beton şi respectiv din blocuri de BCA cu drişca de glet
(în strat subţire sub 1 mm în strat mai gros când este necesar), cu aparatul de zugrăvit manual sau
electric sau cu pistolul pulverizator (imitaţie de calcio- vecchio); aceste paste se pot colora prin
amestecarea cu pigmenţi frecaţi cu apa, obţinindu-se stratul de finisaj gata colorat.
Alcătuirea tencuielilor decorative:
Tencuielile decorative sunt acele tencuieli care dau construcţiei un finisaj şi un aspect arhitectural
definitiv numai prin tencuială, fară a mai fi necesară o spoială ulterioara.
Aspectul arhitectural al tencuielii decorative se obţine, prin: compoziţia mortarului, modul de aplicare şi
modul de prelucrare a feţei vizibile.
Faţa vizibilă se prelucrează cu diferite unelte când mortarul stratului vizibil se găseşte în stare plastică, la
început de întărire, întărit parţial sau întărit total.
La aplicarea feţei văzute la tenuielile decorative trebuie respectate urmatoarele reguli:
•

mortarul pentru acest strat trebuie să aiba o compoziţie

corespunzătoare prelucrării faţadei. Amestecul uscat se pregăteşte anticipat pentru întreaga suprafaţă
sau pentru întreaga încăpere.
Eventualele întreruperi în execuţie trebuie bine gândite şi aranjate, pe cât posibil, la limitele profilurilor,
ornamentaţiilor pentru a evita apariţia rosturilor de lucru, care pot compromite finisajul;
•

se lasă un spaţiu suficient între schelele exterioare şi perete

pentru ca executarea tencuielii să fie continuă; nu se folosesc schele lăsate în consolă din zidărie sau
schele rezemate, de construcţie, care necesită completări ulterioare ale tencuielii;
•

faţa văzută se aplică numai după montarea glafurilor, grilelor, diblurilor,

profilurilor etc.;
•

se iau măsuri speciale pentru mărirea aderenţei stratului vizibil

de grund, precum şi pentru protecţie împotriva arşiţei, având în vedere ca imperfecţiunile în execuţie nu
se pot repara în viitor fără a dăuna aspectului lucrării;
•
faţa văzută trebuie să rezulte uniform ca aspect (granulaţie, desen, culoare) pe toată
suprafaţa, dar în special pe panourile limitate de prolile sau linii de tonalitate diferită. La tencuielile
exterioare este necesar ca ultimul strat, mai ales la tencuielile stropite, să fie executate de acelaşi
muncitor, pe suprafeţele limitate de profile sau alte elemente.
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După modul de alcătuire tencuielile decorative sunt:
tencuieli decorative simple;
tencuieli stropite;
tencuieli de terasit dolomit;
tencuieli de piatra artificială.
Tencuielile decorative simple sunt tencuieli drişcuite la care, în mortarul stratului vizibil (tinci obişnuit),
se adaugă pigment pentru culoare. Pentru stratul vizibil se foloseşte nisip curat cu granule până la 1 mm,
în care procentul granulelor mici (0,3-0,5 mm) este de cel puţin 50%. O parte din nisip, până la 30%,
poate fi înlocuită cu praf de piatră.
Stratul vizibil se aplică după completa uscare a grundului (7 zile) în acelaşi mod ca la tencuielile simple;
înainte de aplicare se stropeşte grundul cu apa. După aplicare, stratul vizibil se netezeşte cu drişca.
Uneori, în tinciul preparat se adaugă un nisip cu granule mari de până la 3 mm, i ar netezirea se execută
cu o drişca de lemn sau de pâslă. Granulele mari ale nisip jlui, prinse sub drişcă, zgârie suprafaţa
tencuielii, lăsând, pe ea urme care dau suprafeţei o structură cu zgârieturi uniforme.
Tencuielile stropite sunt tencuieli la care stratul vizibil se aplică prin aruncarea mortarului cu mătura,
peria sau cu aparate speciale, obţinându-se o suprafaţă zgrunţuroasă care rămâne în această stare fără
prelucrarea ulterioară a feţei sale.
Mortarul pentru stratul vizibil (tinci) se prepară ca şi pentru tencuielile obişnuite, adaugându-se în
prealabil, colorant în laptele de var sau în ciment.
Stratul vizibil se aplică fie într-un singur strat, fie în doua straturi; în cel de al doilea caz se aplică înâi în
mod obişnuit un strat subţire drişcuit, peste care se stropeşte imediat un al doilea strat. Stratul vizibil se
aplică în două straturi, când se prevede obţinerea unor stropi măr jnţi. Stropirea se execut cu mătura, cu
peria sau cu dispozitive speciale Mătura cu care se aplică stratul vizibil trebuie să aibă firele de aceeiaşi
lungime şi grosime, pentru a se obţine o stropire uniformă. Mătura se moaie în mortar şi apoi, ţinând un
băţ în faţa suprafeţei de tencuit, la o distanţă de 20 -30 cm, se loveşte mătura de acest băţ împroşcând
mortarul pe suprafaţă.
Stropirea se repetă treptat pe porţiuni, revenind la locurile unde nu s-a acoperit complet grundul sau
primul strat de tinci aplicat. La aplicarea stratului stropit trebuie să se urmărească obţinerea unui aspect
uniform.
Peria care se utilizează la aplicarea stratului stropit trebuie să aibă părul lung şi tare, din paie de orez
(pir). Stropirea se execută în mai multe straturi, fiecare aplicându-se după ce stratul precedent s-a
zvântat. Peria se moaie pe 1-2 cm în mortarul fluid, se scutură de surplusul de mortar, se apropie de
suprafaţa de tencuit, apoi se trece cu o şipculiţă peste vârfurile, părului periei cu o mişcare spre
tencuitor (fig. 6, b).
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Stropirea se repetă de mai multe ori până la obţinerea unei structuri compacte şi uniforme. Stropi rea
astfel obţinută este mai fină decât aceea obţinută cu mătura. Dispozitivele speciale de stropit se compun
dintr-un tambur de tablă, îr interiorul căruia pe un ax este fixată o perie circulară.
Deasupra deschizăturii tamburului se fixează o placă care i ntra în firele periei cu * 2-3 mm. Axul este
prevăzut la exterior cu o manivela, iar pe partea opusă tamburului este prevăzut un mâner de care se
ţine dispozitivul (Fig. 6, c). în tamburul dispozitivului se introduce mortar cu canciocul până se umple pe
ju mătate.

Învârtind încet manivela (30 rot/min), firele periei înmuiate în mortarul din tambur, trecând prin dreptul
plăcii de sus a dispozitivului, se proptesc în aceasta şi apoi, scăpând de ea, împroaşcă mortarul pe
suprafaţa de tencuit.Cu cît mişcarea este mai înceată, cu atît se obţine o structură mai bună.
Stratul stropit se aplică trecând de mai multe ori pe acelaşi loc, până la obţinerea unei suprafeţe de
structură uniformă. Mortarul se prepară cu un nisip având granule de mărimea 0,3 -1 mm.
Tencuielile de terasit şi de dolomit au faţa văzută uniform zgrunţuroasă, având vizibile grişul de
marmură şi mică, care formează pe suprafaţă unele puncte lucioase.
Amestecul uscat din griş de marmură nisip, ciment, mică este preparat din fabrică, pe şantier u rmând a
fi doar adăugat un colorant şi laptele de var.
Materialele pentru stratul vizibil trebuie pregătite pentru suprafaţa întreagă a clădiri. Dacă amestecul se
prepară pe şantier, el se pregăteşte pentru o zi de lucru.
Dacă în locul grişului de marmură se foloseşte griş de dolomit, atunci amestecul se numeşte dolomit.
După 6-7 zile, când grundul s-a întărit şi uscat, se stropeşte cu apă şi se aplică pe el mortarul de terasit
sau dolomit. Grosimea stratului vizibil este de 8-10 mm.In timpul lucrului, mortarul se amestecă mereu,
pentru a nu se depune agregatul pe fundul tărgii, ceea ce ar duce la obţinerea unui aspect neuniform al
tencuielii.
După aplicare, mortarul se niveleaza şi se netezeşte cu drişca în mod obişnuit.
Suprafaţa vizibilă se prelucrează cu o perie de sârmă după ce stratul vizibil s-a întărit puţin. Timpul de
întărire, « 3-6 h, se determină astfel ca, trăgând cu peria pe suprafaţa tencuită, granulele de griş şi de
nisip să se disloce din masa stratului vizibil, fără a antrena mortarul. După periere, suprafaţa se curăţă de
praf şi de granulele dislocate cu o perie moale, apoi timp de 3-4 zile se stropeşte cu apa odata pe zi.
Prelucrarea suprafeţei nu trebuie întreruptă, deoarece porţiunile periate mai târziu au culori mai
deschise.
Tencuieli complexe
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Tencuielile frecate rezultă prin, prelucrarea suprafeţei, după o oarecare întărire a mortarului stratului
vizibil, şi anume când la frecare nu se desprind granulele de mortar. Suprafaţa tencuită se freacă cu o
perie de sârmă moale, pentru îndepărtarea stratului de lapte de ciment care acoperă granulele. Frecarea
se execută până la obţinerea unui aspect un form al structurii exterioare a tencuielii. Primul rând de
şanţuri se trage folosind un dreptar aşezat vertical, după care se ghidează raşheta. Pentru continuarea
lucrării, dintele marginal al raşchetei se introduce în ultimul şanţ realizat, care serveşte astfel drept
ghidaj.
Tencuielile pieptănate se folosesc la soclurile clădirilor.
Tencuielile şpiţuite sunt acele tencuieli la care stratul vizibil se prelucrează după întărirea
completă a mortarului, prin cioplirea suprafeţei tencuielii cu ajutorul şpiţului care se loveşte cu ciocanul.
După aspectul dorit, cioplirea se execută fie mărunt prin lovituri mai slabe, fie cu cioplituri mai,
pronunţate, în care caz şpiţul se loveşte puternic cu ciocanul, pentru a scoate bucăţi mai mari din
tencuială; şpiţul se ţine puţin înclinat faţă de suprafaţa tencuielii.
Tencuielile şpiţuite se folosesc la soclurile clădirilor, fie în câmp conţinu j, fie în asize cu rosturi adânci, în
care caz în jurul asizelor se prevede o fâşie prelucrată fin cu bucearda, denumită chenar, iar câmpul din
interiorul chenarului se ciopleşte cu şpiţul. Profilurile sunt elemente de construcţie care au în secţiune
transversală diferite fo rme, compusie din linii drepte şi curbe şi care se executa („se trag") cu dispozitive
speciale numite şabloane.
După forma elementului de construcţie, profilurile pot fi drepte sau curbe.
Uneori, aceste profiluri se confecţionează gata finisate în atelier, iar pe şantier numai se montează.
Şablonul este format dintr-o scândură de bază şi o scândură profilată fixată perpendicular pe prima şi
întărită cu două contrafişe care servesc şi ca mânere pentru tragere.
Scândura de bază serveşte pentru alunecarea şablonului pe rigla de ghidare fixată pe perete, în care
scop este prevăzută cu o şipcă de glisare fixată pe aceasta.
Scândura profilată serveşte pentru realizarea profilului. Marginea profilată a scândurii este tăiată cât mai
aproape de forma profilului cerut şi este teşită pe o parte a scândurii sub un unghi ascuţit, iar pe cealaltă
parte este căptuşită cu o bucată de tablă tăiată exact după profil şi care se montează depăşind marginea
profilată a scândurii cu 0,5-1,0 cm. Pentru obţinerea unui profil corect, şablonul trebuie să gliseze
întotdeauna pe două rigle de ghidare, una inferioară, pe care glisează scândura de bază cu şipca
respectivă, iar cealaltă pe care glisează partea de sus a şablonului.
La şabloanele de dimensiuni mari (cu profiluri peste 50 cm, desfăşurat), pentru a uşura alunecarea
şablonului pe riglele de ghidare acesta se poate prevedea cu role, sau se căptuşeşte cu tablă şipcă de
glisare de pe scândura de bază a şablonului.
Pentru formarea profilurilor, se aplică mai multe straturi succesive de mortar, la intervale mici de timp,
ca urmare, mortarele folosite trebuie să se întărească mai repede. La interior se folosesc mortare devar
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cu adaos de ipsos în cantitate de 25-50%, iar1a exterior mortarele cu dozaje de 1a 1 : 1 : 3 până 1a 1 : 1 :
5(ciment: var : nisip). Pentru stratul vizibil, la profiluri interioare se întrebuinţează mortare numai din
ipsos cu var înainte de folosire, mortarul se strecoară printr-o sită cu ochiuri de 1,5 cm.
a- şablon pentru profil; b - dispozitiv pentru fixarea riglelor de ghidare; c - poziţia şablonului şi a riglelor
de ghidare la tragerea profilului de colţ; d - executarea profilului de grindă ; e - executarea profilurilor pe
două grinzi apropiate ; f- executarea prof lului în formă de jumătate de cerc ; g - executarea profilului în
formă de arc de cerc ; 1 - scândură de bază ;2 - scândură profilată ; 3 - mânere ; 4 - şipcă de glisare ; 5rigla de ghidare de sus ; 6- şablon ; 7 - şipca de ghidare a şablonului;8 - rigla de ghidare de jos.
Elementele profilate se execută din zidărie de cărămidă sau din beton, având forma brută cât mai
apropiată de profilul cerut, astfel încât grosimea încărcăturii de mortar să nu întreacă, 3 -4 cm. în cazul
unor porţiuni de zidărie pe care încărcătura rezulta mai mare, se bat cuie în rosturi între care se
împleteşte sârma. în acest caz, suprafeţele se pregătesc în acelaşi mod ca la tencuirea pereţilor şi a
tavanelor
Când linia profilului se îndepărtează mult de perete, el se realizează brut, din plasă de rabiţ, pe schelet
de otel -beton pe care se aplică şmirul. După aceasta se trage profilul ca pe suportul de zdărie sau beton.
în acelaşi mod se execută şi scafele de lumină.
A.6.1.Fixarea riglelor de ghidare. Riglele de ghidare sunt confecţionate din lemn de brad dat la rindea,
înnădit la 45°, cu eventuale completări cu ipsos. Ele se aşează pe pereţi la sfoară sau după dreptar şi se
fixează cu scoabe, cu ipsos sau cu dispozitive speciale.
Unul din dispozitivele speciale de fixare este cel din Fig. 3, b, alcătuită dintr-un piron care se bate în
rostul zidăriei şi dintr-o plăcuţă metalica îndoită care fixează rigla, având un orificiu pentru introducerea
ei pe piron.
La executarea profilurilor între perete şi tavan, peretele trebuie să fie grunduit, iar tavanul finisat
(inclusiv stratul vizibil). Pentru fixarea riglelor de ghidare, şablonul se ţine aplicat pe perete lângă tavan
şi se notează poziţia riglei de ghidare de jos, pe perete, şi a celei de sus, pe tavan (fig. 3, c).
Pentru executarea profilurilor pe grinzile tavanului, una din riglele de ghidare se fixeaza pe tavan, iar
cealaltă pe fundul grinzii exact în axa ei (Fig.3, d) Scîndura profilată a şablonului se realizează pentru
jumatate din grinda. După executarea profilului pe ambele părţi ale grinzii, se scoate rigla de ghidare de
jos şi fundul grinzii se completează cu driş ca. în cazul grinzilor foarte apropiate, cele două rigle de
ghidare se fixează ps fundul ambelor grinzi, în axa lo r iar şablonul se execută astfel încât cu acesta să se
tragă deodată profiluri pe ambele grinzi (fig.3, e).
A.6.2.Tragerea profilurilor cu şablonul. Dupa fixarea riglelor de ghidare şi executarea şpriţului pe
profilurile din zidărie sau din beton sau a şmirului pe profilurile diri rabiţ, se aplică grundul. Grosimea
acestui strat depinde de profil şi se obţine prin aplicarea mortarului în mai multe straturi, fiecare strat
nou fiind aplicat după o oarecare întărire a stratului orecedent. După fiecare strat de grund aplicat, se
trage cu şablonul pe toată lungimea profilului, pentru a tăia surplusul de mortar, ţinându-l cu partea
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căptuşită cu tablă în direcţia mersului înainte. Şablonul se trage lin, fără smucituri, cu o uşoară apăsare a
lui pe riglele de ghidare. Surplusul de mortar care se taie cu şablonul cade pe scândura de bază a
acestuia şi de aici se aruncă în lada cu mortar, înainte de fiecare tragere, riglele de ghidare se curăţă de
mortar pentru a nu se deforma profilul. Aplicarea mortarului şi tragerea cu şablonul se repetă până când
se obţine din g'und un profil cât mai curat.
După un oarecare timp de întărire a ultimului strat de grund (6-10 min), se trage din nou de 2-3 ori cu
şablonul, apăsând de astă dată puternic pe riglele de ghidare, pentru a crea un spaţiu de 2-3 mm între
şablon şi profilul de grund, necesar pentru aplicarea stratului vizibil. Mortarul stratului vizibil se aplică în
grosime de 3 -4 mm şi apoi se trage cu şablonul în direcţia opusă tragerii ultimului strat al grundului, cu
o apăsare uşoară a şablonului pe rigle de ghidare. La executarea stratului vizibil, şablonul se trage fără
opriri pe toată lungimea profilului. Colţurile intrânde se execută după tragerea profilului pe toţi pereţii
încăperii. La executarea colţurilor se folosesc dreptare scurte (30-40 cm) cu secţiune dreptunghiulară
sau curbă având un capăt teşit pe care este prinsă o lamă de oţel şi cu ajutorul driştelor de diferite
mărimi. Toate liniile profilului de pe un perete trebuie să corespundă perfect cu cele ale profilului de pe
celălalt perete.
Profilurile curbe se execută cu un şablon confecţionat la fel ca pentru profilurile drepte. Acest şablon în
loc să alunece pe două rigle de ghidare, ca în cazul profilurilor drepte, este fixat la capătul unui braţ
(denumit raza şablonului), care are celălălt capăt prins într-un punct fix în jurul căruia se poate roti şi
care înlocuieşte una din riglele de ghidare; ca o a doua riglă de ghidare serveşte însuşi peretele grunduit
pe care alunecă scândura de bază a şablonului.
19. Executarea lucrărilor de reabilitare termica a clădirilor de locuit
Prin Ordonanţa de Urgenta nr. 69/2010 se poate realize reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu
finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentala.
Lucrările de interventie privind reabilitarea termica ce pot fi finantate in ccnditiile prezentei ordonanţe
de urgenta cuprind:
a) reabilitarea termica a anvelopei clădirii si a instalaţiilor aferente;
b) repararea, dupa caz, inlocuirea/achizitionarea cu montaj a centralei termice de bloc /scara,
respectiv a centralei termice aferente locuinţei unifamiliale, precum si a instalaţiilor aferente acesteia;
c) introducerea, dupa caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea partiala/totala a energiei pentru
apa calda de consum, iluminat si/sau incalzire.
Reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare si dobanda subventionata
cuprinde
urmatoarele etape:
a) expertizarea tehnica, certificarea energetica si auditul energetic al clădirii existente si proiectarea
lucrărilor de interventie;
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b) executarea lucrărilor de interventie;
c) recepţia si certificarea energetica a clădirii la terminarea lucrărilor;
d) recepţia finala, la expirarea perioadei garanţiei de buna execuţie a lucrărilor.
Decizia de reabilitare termica a clădirilor de locuit in conformitate cu prevederile prezentei
ordonanţe de urgenta se ia de către beneficiar.
In cazul asociaţiei de proprietari, hotararea pentru executarea lucrărilor de reabilitare termica si de
contractare a unui împrumut bancar in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta se va lua cu votul a
minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari. Hotararea adunarii generale a asociaţiei de
proprietari se va aduce la cunoştinţa tuturor proprietarilor din condcminiu, inclusiv a celor care nu sunt
membri ai asociaţiei de proprietari, prin afişare la avizierul asociaţiei, in termen de 5 zile de la data cand
a fost adoptata.
In situatia in care executarea lucrărilor de interventie prevăzute la art. 3 se autorizeaza in condiţiile legii,
certificatul de urbanism si autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de interventie privind
reabilitarea termica a clădirilor de locuit se elibereaza in regim de urgenta, cu scutire de taxa, prin
exceptare de la prevederile legale in vigoare.
Prin derogare de la prevederile art. 1 si art. 6 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de constructii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, pentru
executarea lucrărilor de interventie privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit, autorizaţia de
construire se emite fara prezentarea titlului asupra imobilului, teren si/sau constructie, a extrasului de
plan cadastral si a extrasului de carte funciara de informare.
Expertizarea tehnica, proiectarea si verificarea proiectelor, executarea si recepţia lucrărilor si dirigentia
de şantier se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificările ulterioare, iar certificarea si auditul energetic se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii
nr. 372/2005 privind performama energetica a clădirilor, cu modificările ulterioare, a actelor
subsecvente acestora, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare la data proiectării/executării
lucrărilor de interventie.
Intrebari:
1. Care este granulatia sorturilor de agregate ce rezulta in urma sortarii?
2. Care sunt liantii ce impreuna cu apa si cu agregatele naturale dau nastere la mortar si beton?
3. Ce calitati trebuie sa indeplineasca agregatele minerale pentru a se putea obtine o calitate cat
4.
5.
6.
7.

mai buna a betonului si mortarului?
Unde se face depozitarea agregatelor in santier?
Ce se intelege prin piatra fasonata?
Ce calitati trebuie sa indeplineasca piatra naturala pentru constructii?
Ce modalitati de fabricare a caramizilor cunoasteti?
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8. Care sunt caracteristicile caramizilor?
9. Care sunt dimensiunile caramizilor normale?
10. Care sunt avantajele pe care le prezinta caramizile gaurite?
11. Care sunt caracteristicile caramizilor cu lamba si uluc?
12. La ce se folosesc placile de argila arsa?
13. Care este componenta betonului celular autoclavizat (BCA)?
14. La ce se folosesc placile din talas cu ciment, tip stabilit?
15. Care sunt liantii pe care ii cunoasteti ?
16. Din ce se obtine varul?
17. Sub cate forme se poate livra varul ?
18. La ce se foloseste ipsosul ?
19. Din ce se obtine si la ce se foloseste cimentul ?
20. Care sunt cele doua etape prin care cimentul trece de la starea plastica la starea solida ?
21. Care este cea mai importanta caracteristica a cimentului?
22. Ce avantaje prezinta caramizile gaurite fata de cele pline?
23. In functie de rezistenta la compresiune, care sunt cele patru marci de blocurile mici din beton

cu agregate usoare?

24. Care sunt materialele din care se executa placile si fasiile de ipsos pentru peretii despartitori?
25. Ce se intelege prin marca cimentului?
26. Cum se obtine cimentul portland si prin ce se carcaterizeaza acesta?
27. In cate calitati se fabrica cimentul portland cu intarire rapida si dupa cate zile se poate face

decofrarea?
28. Din ce se obtine cimentul metalurgic si in cate tipuri se fabrica?
29. In ce se ambaleaza si cum se depoziteaza cimentul?

TEST DE AUTOEVALUARE 1

La propozitiile de mai jos folositi literele A sau F pentru a preciza tipul afirmatiei (A = adevarat, F = fals):
In componenta mortarelor si betoanelor intra agregatele naturale, liantii si apa. A / F
Granulatia nisipului este de la 0 – 10 mm. A / F
Balastul are o granulatie cuprinsa intre 10 – 100 mm. A /F
Pentru scurgerea apei din agregate acestea sunt depozitate pe o platforma orizontala. A / F
Masurarea agregatelor se face prin calcularea volumului de depozitare sau transport ( guri de
agregate, silozuri, bene ale mijloacelor de transport etc.) A / F
6. Piatra naturala pentru constructie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
a. Sa e omogena, curata, fara puncte de alterare, fara cuiburi sau puncte de pamant; A / F
b. Sa e poroasa si sa nu prezinte suri; A / F
1.
2.
3.
4.
5.
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Sa se distruga sub actiunea succesiva a inghetului si dezghetului; A / F
Sa aiba un sunet clar la lovitura; A / F
Sa fie neteda in sparturi si sa prezinte muchii vii. A / F
Cea mai folosita tehnologie pentru fabricarea caramizilor normale este procedeul manual cu
ajutorul tiparelor. A / F
8. Pentru fabricarea caramizilor se trece prin urmatoarele faze:
9. Extragerea argilei din cariera si depozitarea ei in aer liber in straturi cu grosimea de circa 1,00 m
expusa intemperiilor cel putin o iarna, lucru care va duce la faramitarea particulelor argilei ceea
ce va permite o omogenizare cat mai buna;
10. Caracteristicile caramizilor sunt:
c.
d.
e.
7.

a. Sa prezinte o structura omogena adica in spartura caramida sa aiba o granulatie na, o

porozitate redusa, fara crapaturi sau goluri si o culoare uniforma; A / F

b. Sa nu contina granule de var mai mari de 10 mm care sub in uenta apei se pot um a ducand

la distrugerea caramizii, sa nu contina alte substante care sa apara ulterior pe pereti sub
forma de pete; A / F
c. La lovirea cu ciocanul sa aiba un sunet clar, metalic; un sunet dogit ar indica existenta crapaturilor sau o ardere incompleta; A / F
d. Sa se poata ciopli usor, la lovirea cu ciocanul sa se sparga dupa suprafete plane; A / F
e. Sa reziste la compresiune, la uzura si la actiunea agentilor externi;
11.Materialele de legatura se numesc lianti care in amestec cu apa se intaresc dupa un anumit timp
avand proprietatea de a lega intre ele diverse produse. A / F
12.Cea mai importanta caracateristica a cimentului este marca acestuia care se exprima in Kg/cm2 si
arata rezistenta de rupere la intindere stabilita asupra unui cub cu latura de 10 cm confectionat din
mortar de ciment si nisip dupa 5 zile. Temperatura la care se pastreaza cuburile este de 25oC.
Raspunsuri: 1A, 2F, 3F, 4F, 5A, 6a A, 6b F, 6c F, 6d A, 6e A, 7F, 8a A, 8b A, 8c A, 8d A, 8e F, 9F, 10a A, 10b
F, 10c A, 10d A, 10e A, 11A, 12F
TEST DE AUTOEVALUARE 2
La propozitiile de mai jos folositi A sau F pentru a preciza tipul afirmatiei (A = adevarat, F = fals)
1. Lucrarea de baza prin care se executa o constructie este, in general, zidaria. A / F
2. O cladire “de rosu” este o cladire vopsita in rosu iar o cladire “de gri” este o cladire vopsita in

gri. A / F
3. Principalele lucrari pe care le face un zidar sunt: executarea sapaturilor pentru fundatie,
montarea cofrajelor, montarea otelului beton, turnarea betonului, executarea acoperisului. A /
F
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4. Peretii sunt elementele de constructie asezate vertical, care sunt destinate sa separe incaperile

unei cladiri. A / F
5. Peretii portanti sunt elementele de umplutura destinate sa separe incaperile intre ele. A / F
6. Peretii neportanti au rolul de a prelua greutatea sarcinilor ce se sprijina pe ei (plansee, grinzi,
buiandrugi etc.). A / F
7. Izolatiile au rolul de a proteja cladirea impotriva umiditatii, frigului si zgomotului. A / F
8. Zidurile portante transversale se noteaza cu cifre arabe iar zidurile portante longitudinale se

noteaza cu litere. A / F

9. Elementul spatial poate o camera, o camera cu anexe, doua camere, un grup sanitar etc. A / F

Raspunsuri:
1 A, 2 F, 3 F, 4 A, 5 F, 6 F, 7 A, 8 F, 9 A
TEST DE EVALUARE PRACTICA (VA AVEA LOC IN SANTIER)

A.

B.

C.
D.
E.
F.
G.

H.
I.

Urmareste modul de punere in practica a proiectului de organizare a lucrarilor de zidarie si tencuieli:
a. Stabileste constructiile provizorii si instalatiile necesare;
b. Stabileste ordinea de aprovizionare cu materiale;
c. Stabileste ordinea in care se vor aduce utilajele (manuale si mecanizate);
d. Stabileste ordinea si termenele in care se vor executa lucrarile;
e. Stabileste ordinea si termenele in care se vor aduce pe santier echipele de mucnitori de alte
specialitati.
Urmareste modul cum conducatorul punctului de lucru isi pune in practica sarcinile de serviciu:
a. Veri carea mijloacelor de munca (masini, utilaje, instalatii, dispozitive, scule, unelte etc.);
b. Veri carea materialelor si a elementelor auxiliare;
c. Instruirea echipelor de lucru in activitatea speci ca;
d. Curatirea, nivelarea si compactarea terenului.
Studiaza modul cum este intocmit un plan calendaristic;
Studiaza modul cum este intocmit un proces tehnologic;
Urmareste modul in care echipele de muncitori sunt repartizate pe punctele de lucru;
Urmareste modul in care frontul de lucru este impartit pe zone;
Urmareste modul de executie a:
a. Lucrarilor pregatitoare;
b. Lucrari ajutatoare;
c. Lucrari de executie propriu-zise.
Urmareste modul in care sunt puse in practica metodele de lucru ;
Studiaza modul de intocmire a unei fise tehnologice.
Bibliografie:
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Cartea zidarului;
Culegere de standarde de desen tehnic, autori: E. Diaconescu si Al.
Constantinescu
Desen de constructii si instalatii, autori: Veronica Florea, Delia Prundeanu si Radu Margineanu

SUPORT CURS

ZIDAR,PIETRAR,TENCUITOR
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CUPRINS
NR
CRT
I

II

III

MODUL
COMPETENTE
FUNDAMENTALE

COMPETENTE GENERALE
PE DOMENIUL DE
ACTIVITATE

COMPETENTE SPECIFICE
OCUPAŢIEI

CAPITOL

Comunicarea la locul de muncă
Lucrul în echipă
Efectuarea unor calcule matematice simple
Dezvoltarea profesională proprie
Planificarea activităţii zilnice
Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în
muncă, de protecţie a mediului şi de PSI
Organizarea locului de muncă
Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de
lucru
Asigurarea calităţii lucrărilor executate
Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
Executarea zidăriilor simple
Executarea zidăriilor din piatră naturală
Executarea zidăriilor de complexitate medie
Executarea zidăriilor de mare complexitate
Executarea tencuielilor simple
Executarea tencuielilor decorative
Executarea tencuielilor de mare complexitate
Executarea lucrărilor de reabilitare termică a
clădirilor de locuit
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